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ভামিকা 

আমরা যখন স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে বা কলেজে পড়িয়াছি তখন সংস্কৃত 
নব বাংলা ছাড়া অন্য কোন বিষয় মাতৃভাঘায় পঠনপাঠন আজামকর 
কয়নারও অতীত ছিল । এমন (ক *সংস্কৃতের' প্রশপত্রে নির্দেশখ্ডলিও 
ইতরাজীতৈে দেওয়া হইত | কিন্ত জাতীয় আন্দোলনের অরগ্তগতির সাঁখে 
দেশীয় ভাঘাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবিও এ আলোলনের একটি 
নৃফা হইয়া দীড়ায়, যেন সরকারী কাজকন্দের ক্ষেতে সব্বতারতীয় ভাষ। 
ছিলাবে ইংরাজীর স্বলে হিন্পীকে প্রতিষিত কনার দাবি কার হক প্রবং 
প্রদেশগুলিকে তাঘার তিত্তিতে পুনবিন্যাস করারও দাবি ওঠে। কষিদ্ক 
স্বাধীনতার পূর্ব পর্ষস্ত আমাদের বিদেশী শাসকগণ- এগুলি সমন্ধে কোম 
দৃক্পাত করেন নাই | স্বাধীনতার পরে জাতীয় সরকারের আমলে প্রগ্থলি 
বাপারণের উদ্যোগ পবেরে বন্ধ আলোচনা ও বিতকের সি হয় বাছা 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক | তবে প্রতিটি রাজ্যেই স্থানীম্ব ভাঘাই যে শিক্ষার 
যাধাম হওয়া উচিত এ বিষয়ে বিতর্কের অবসান হইয়াছে এবং সরকারি উহা 
নীতিগততাবে গ্রহণ করিয়াছে । অবশ্য উহার বূপারণ ধাপে ধাপে শিক্ষা 
বিভিন্ন স্তরে প্রবর্তিত হইতেছে। মাধ্যমিক স্তরে এবং পাশ € নই ) 
স্বাতকম্তরে ইতিপুর্বেই পশ্চিমবঙ্গে বাংলাকে এবং অন্যান্য রাজোও স্থালীদষ 
ভাঘ। শিক্ষার মাধ্যম কর! হইয়াছে । বর্তমানে সান্মানিক সাতকম্তরে- একই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত কাব্যকরী করিবার জন্য সাতিক 
স্তরে সকল বিঘয়ে স্থানীয় ভাঘার পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য একটি প্রধষ্ধ 
চালু হইয়াছে যাহার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থামুকলো প্রতিটি 
রাদ্ধে একটি করিয়৷ রাজ্য পুস্তক পধদ স্থাপিত হইয়াছে । 

এই প্রকল্পেরই আওতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্দের নির্দেশক্রমে 
া্্রবিজ্ঞানের সান্মানিক স্াতক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত “বিদেশী রাষ্টব্যবস্থা” 
পত্রের একটি অংশের উপর এই পুস্তকখানি রচনা! করিতে প্রয়াসী 

হইক্ষাছি । দুইটি বিদেশী রাষ্ট্রের (যুজরাজ্য ও সোভিয়েট ইউনিয়ন ) 
-শালনব্যবস্থ। বর্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয় । দৈবক্রমে যে দুইটি রাজ 
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4০১৪৮ । পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে, সমাজব্যবস্থা, ব্তিহ্য, সংস্কৃতি ও 
শাসনতদ্র--সকলু দিক হইতেই উহাদের প্রকৃতি প্রায় বিপরীতৎন্থ্ী | যুক্ত- 
বায পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার স্তিকাগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, 
কিন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাম্যবাদী সমাজতাস্িক ব্যবস্থার জন্মস্থান বলা 
যায় |! কাজেই দুইদেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে প্রচুর বৈসাদৃশ্য থাকিবে 
তাহা বলাই বাছল্য ; আবার কোন কোন বিষয়ে যে অন্ততঃ কিছুটা বাহ্যিক 
সাদৃশ্য নাই তাহা নহে। পুস্তকে প্রয়োজনমত তুলনামূলক আলোচনা 

করিতে চেষ্টা করিয়াছি । কতটা সফল হইয়াছি তাহা ছাত্র ও শিক্ষকসমেত 
ল্ুস্তক্টির পঠিকগোর্ঠীর বিচার্ধ | পুস্তকটি মূলতঃ সান্মানিক স্বাতক শ্রেণীর 
ছত্রি-্ছাত্রীদের পাঠ্য হিসাবে লিখিত হইলেও বিঘ্বয়টির আবেদন উক্ত সমাজের 
বাহিরেও বিদগ্ধ সমাজের নিকটও আছে। পৃম্তকটি যদি তাহারা উপযোগী 
সনে করেন তবেই আমার : ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও শ্রম সার্থক মনে করিব । 
'ম্তকি প্রণয়নে প্রচলিত বহু গ্রন্থের সাহাধ্য লইতে হইয়াছে যাহার 

গাভীর ধরণ স্বীকার করিতেছে । যতদ্র সম্ভব পুস্তকের তথ্যগুলিকে সম- 
সাময়িক ( 900০ ৫৪৩.) করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । অবশ্য সাং- 
বিপানিক পরিবর্তন এতই গতিশীল যে কোন পুস্তককে সম্পূর্ণ সমসাময়িক 
ভঙ্যসমূদ্ধ (৮6০ ৫৪৩) দাবি করা খুবই দুষ্ধর, কেননা লেখা ও 
স্বকাশের মধ্যেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া যায়| 

_ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, জমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিয়ে যেখানে বাংলায় - পুস্তক রচনা খুব সাম্পৃতিক কালেই শুরু হইয়াছে 
লেখককে যে একার্ট বিশে বাঁধার সন্ুুখীন হইতে হয় তাহা হইল উপযুক্ত 
পরিতাঘার অভাব | ধাঁহারা এই সব বিষয় ইংরাজীতে অধ্যয়ন ও আলো- 
চন! করিয়াছেন তীহাদের পক্ষে বিষয়গত বিশেষ ( 1501001081 ) শব্দগুলির 
সঠিক পরিভাঘা চয়ন করা খুবই দ্ঃসাধ্য | তবে বিভিন্ন লেখক বিঘয়গুলি 
বাংলায় কিছুদিন ধরিয়। চচ্চা করিলে প্রয়োজনীয় পরিভাঘা আঁপনা আপনি 
ক্রমশ: গড়িয়া ওঠে । কোন শব্দ প্রথম ব্যবহারে হয়তো৷ কিছুটা শরণতিকটু 
লাগিতে পারে । কিন্ত পন: পুনঃ ব্যবহারের ফলে চলিত হইয়া যায় | 
এইভাবেই পরিভাষা গড়িয়া ওঠে । পুস্তকের আলোচ্য বিঘয়েও এইভাবেই 

কিছু কিছু পরিভাঘ! গড়িয়া উঠিয়াছে 1 যেখানে উপযৃক্ত পরিভাঁঘা পাই 
নাই যতদূর সম্ভব অর্থ বজায় রাখিয়। নূতন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি এবং 
বন্ধলীতে ইংরাজী বিশেষ শব্দটি লিখিয়াছি যাহাতে পাঠকদের বৃঝিতে অন্থুবিধা 
লা হয়। শ্রতিকটু সংস্কৃতবেঁঘ। শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছি। পুস্তকটিকে 
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শেষ করিয়া সাপ্মানিক সাক শ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী করিবার বথীসাধয 

পরিহার করার যথেষ্ট প্রয়াস সত্বেও অবশ্যই বহু ক্রটি থাকিয়া গিয়া থাকিবে । 
সেজন্য পৃ্র্বাহ্নেই পাঠকবৃন্দের নিকট ক্রটি শ্বীকার করিতেছি । সেগুলি 
আমার গোচরে আনিলে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করিব । . অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
পুস্তকটিতে কিছু কিছু মুদ্রণঘটিত ভুল রহিয়া গিয়াছে । সেগুলি, সংশোধন 
করিয়। শেষের দিকে একটি শুদ্ধিপত্র যুক্ত করা হইল | | 

পৃস্তকটি রচনার ব্যাপারে অনেকের কাছেই নানাভাবে সহায়তা 

পাইয়াছি যাহা এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার কর! কর্তব্য মনে করি । 
প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় বন্ধুবর ও প্রাক্তন সহকশ্বী কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও স্ুরেক্রনাথ অধ্যাপক ডঃ সুবিমল 
মুখোপাধ্যায়ের নাম | তিনিই পর্ঘদ কর্তৃক এই পুস্তকটির পাওুলিপির 
সমীক্ষক ( [০৮15৬ ) মনোনীত হন । তিনি তাহার কর্তব্য অতীব 

নিষ্ঠা ও যত্বের সহিত পালন করিয়া বহু মূল্যবান উপদেশ ও মতামত 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে গুলির অধিকাশংই আমি গ্রহণ করিয়া বিশেষ 
উপকৃত হইয়াছি। এজন্য তাহাকে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 

সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অধ্যাপনা! জীবনে বহু কৃতী ছাত্রের গভীর 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাইবার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হইয়াছে । তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই পুস্তকটি প্রণয়নের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করিয়া 
আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন । বঁড়িশা বিবেকানন্দ কলেছ্ের 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রাস্থকুমার দাম শুধু যে পুস্তকটির একটি 
খসড়া সংশোধিত অনুলিপি ( প্রিংং ০০9 ) করিয়া দিয়াছেন তাহাই 
নয়, অনেক সুচিস্তিত মন্তব্য করিয়াও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন । 

তাহার নিকট লেখকের ধণ অপরিমেয় । তাছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ সমীরেন্রনাথ রায়, কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রীডার ডঃ বঙগেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ 

ডঃ ব্রত মুখোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় উপদেশ ও মস্তব্যাদি এবং প্রামাণিক 
্রশ্থাদি সরবরাহ করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন । অধ্যাপক ডঃ অশোক- 
ক্ষমার মুখোপাধ্যায় বিটেনের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহার সদ্যলব্ধ 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কিছু তথ্যমূলক প্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র 
সরবরাহ করিয়া আমাকে বিশেঘ উপকৃত করিয়াছেন | সব্বশেঘে পশ্চিসবঙ্গ 

রাক্ষ্য পুস্তক পর্ধদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক শ্রীষুক্ত অবনী মিত্র মহশিয়ের 

৬ 



04. 

প্ুস্তকাট রচনার বিভিল্ন পর্যায়ে নানাভাবে অকুণ্ঠ সহযোগিত৷ কৃতজরহ্িত 
সরেণ করি। যুদ্রণ ব্যাপারে এব্ম প্রেসের পরিচালক শ্রীযুজ দূর্থাপ্রযাদ 
মিত্রের কর্মনৈপুণ্যের ্বন্যই পুস্তকটি অতি অগ্লসময়ের মধ্যে ছা সম্ভব 
হইয়াছে । সেজন্য তিনি ধন্যবাদাহ | 

1, ফকির ঘোষ বেন, অক্ষয় কুমার ঘোষাল 
ফলিকাতা-35 

20, 12. 75 



সুচীপত্র 
অধ্যায় পৃষ্ঠা 

প্রথম অধ্যায় £ 1" 15 

ভূমিকা 

বিটিশ শাসনতন্ত্র ক্রমবিকাশের ধারা 1-3 ; ব্রিটিশ 
শাসনতন্ত্রের ক্রমবিবর্তন 3-4 ; প্রথম যুগ-__শাসনতগ্বের 
তিতিস্থাপন 4-7 ; মহাপরিঘদ ? : ক্ষুদ্র পরিঘদ বা 
রাজসভা 7--10 ; পারলামেণ্টের উৎপত্তি 10-12 : 
দ্বিতীয় যুগ--শীসনতস্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের যুগ 
12-14 ; তৃতীয় যুগ-_শাসনতন্ত্রেরে আধুনিকীকরণের 
যুগ 14-15 

দ্বিতীয় অধ্যায় : 16 50. 

বর্তমান ব্রিটিশ শাসনতন্ত্বের প্রকৃতি ও চরিব্রগত 
বৈশিষ্ট্য 

বিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি 16--18 ; শাসনতত্ত্ের 
বিষয়বস্তু 18-19; ব্রিটিশ শাসনতম্বের উপাদানসমূহ 
19--23 ; কনভেনশনের প্রকারভেদ 23-26 ; আইন 

ও কনভেনসনের পার্থক্য 26; কনভেনসনগুলি 
নিদ্বিচারে মানিয়া লওয়া হয় কেন? 26-30 

বিটিশ শাসনতম্ত্রেরে প্রধান প্রধান চরিব্রগত 

বৈশিষ্ট্যসমূহ 30-39 ; (1) অলিখিত চরিত্র 30-31 ; 
(2) নমনীয় চরিত্র 31-32; (3) এতিহাসিক 
ধারাবাহিকতা ও বিবর্তনশীলতা 32--33 2 (4) শাসন- 
তহ্বের তত্বগত ও বাস্তব র্মপের মধ্যে পার্থক্য 
3334; (5) পার্লামেপ্টের আইনগত সার্বভৌম 
34736; (6) আইনের শাসন ও নিরপেক্ষতা . 
36-38 ; (৪). ব্রিটিশ শাসনতষ্বের আরও. . দুইট 
বৈশিষ্ট্য 38-89 7” | 



তীয় আধতার £. 41 ৫১ 
শাসন বিভাগ (1) 

রাজ! বা রাণী ও রাজতন্ত্র আনুষ্ঠানিক শাসক 41; 
রাজা বা রাণী ও রাজতস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য 41-46 ; 
রাজার ক্ষমতাবলী 46-47 ; শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা 

47-48 ; আইন বিভাগীয় ক্ষমতা 48-50 ; বিচার 
বিভাগীয় ক্ষমতা 50-51 ; ধর্মীয় ক্ষমতা 51 : সন্মান 
বিতরণ ক্ষমতা 52 ; সিংহাসনের উত্তরাধিকার ও 

রাজার উপাধি 52--54 ; রাজার বিশেষ সুযোগ সুবিধা, 

বৃত্তি, সম্পত্তি ইত্যাদি 54557 শাসনব্যবস্থায় রাজার 
নিজস্ব ভূমিক ও স্থান 5569 ; সন্মান ও খেতাঁৰ 
বিতরণ 6০-63 : রাজতম্্ব টিকিয়া থাকার কারণ 

63-68 

চতুর্থ অধ্যায় : 76--111 

শাসন বিভাগ (2) 
প্রিভি কাউন্সিল, মিনিষ্ট্রি ও ক্যাবিনেট--প্রকৃতপক্ষে 
শাসক 70 ; প্রিভি কাউন্সিল_ উৎপত্তি ও বিকাশ, 
সংগঠন, অধিবেশন 2073 ; জুডিসিয়াল কষিটি 
73; মিনিষ্রি ও ক্যাবিনেট 73-77, ক্যাবিনেট-- 

77-82 ; ক্যাবিনেটের গঠন পদ্ধতি ৪2-84 : 

ক্যাবিনেটের কাধ্যাবলী 84-87 ; ক্যাবিনেটের 

কাধ্যপদ্ধতি 87-88 ; ক্যাবিনেট কমিটি 8৪-90 ; 
ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার বেশিষ্ট্যসমূহ £ (1) রাজার 
অনুপস্থিতি 90 ; 2) আইনগত ভিত্তির অভাব 91 ; 
(3) পালামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সহিত ক্যাবিনেটের 

সঙ্গতি 91-92 ; ৫4) আহক সমধনিতা-- 
92-93 ; (5) একক ও যৌথ দায়িত্ব 9395, 
(6) একতা ও সহমমিতা 95 ; 0) গোপনীয়তা 
9697 , (৪) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব 97-98; 
প্রধানমমীর ভূমিকা 98-.102, 'ক্যাবিনেট শাসন- 



%্57. 

অধ্যায় 

ব্যবস্থা' 'প্রধানসহ্ী শাসিত ব্যবস্থায়” পরিণত হইবার 
প্রবণতা কতটা কাধাকরী ? 102-1095 : 

ুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সহিত বিটিশ প্রধানমন্ত্রীর 
তুলনা-_106-109 ; ব্রিটিশ ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা 
ও দলীয় রাজনীতি 10911! 

"পঞ্চম অধ্যায় | 

শাসনবিভাগ ৫) 

সরকারী শাসনযত্ ও আমলাশ্রেণী-স্থায়ী শাসক : 
শাসন বিভাগের তিন অংশ 112-113 ; প্রশাসন- 

যস্ত্রের কাঠামো 113-115 * বিভিন্ন সরকারী দপ্তর £ 
অর্থদপ্তর বা ট্রেজারি 115-117 ; নৌদপর 117 : 

সমর দপ্তর 117 ; বিমান দপ্তর 117; প্রতিরক্ষা 

দপ্তর 118 ; পররাষী দণ্তর 118 ; ওপনিবেশিক 
ও কমনওয়েল্থ সম্পর্ক দপ্তর 118--119; স্বরা্র দপ্তর 
119-120 ; স্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ : উৎপত্তি, সংগঠন, 

নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি 120-121 ; সিভিল সাভিসের 
সংগঠন £ (1) এড্ষিনিষ্রেটিভ শ্রেণী 121-122 ; 
(2) এক্সিকিউটিভ শ্রেণী 122-123 : 3) করণিক 

শ্রেণী 123 7 (৫4) সব্বনিয্র শ্রেণীর কর্মচারী 
123-124 ; ব্রিটিশ সিভিল সাভিসের আচরণবিধি 
124--125 : মন্ত্রীমগুলী ও সিতিল সাভিসের মধ্যে 
পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয় 125-130 ; 
সিভিল সাভিসের বিরুদ্ধে আমলাতান্ত্রিকতা ও «নয়া 

স্বৈরাচারের” অভিযোগ 139-133 

হন্ঠ অধ্যায় £ 

আইন বিভাগ (1) ২ পার্লামেন্ট 
পার্লামেণ্টের এতিহাসিক বিবনস্তন 13439 $ 

পার্লামেণ্টেকর সংগঠন 139 ; লর্ভসভা 139.140; 
পিয়ারেজ কি ? 140--141 ১ কিভাবে পিয়ার করা হয় £ 
141--142 ; লর্ভসভার গঠন 142-144 $ স্দস্যগণের 

112--133 

334--863 



০০৪. 

অধ্যায় পৃষ্ঠা, 

বিশেষ সুবিধা ও অক্ষমতা 145--146 ; লর্ভসভার অধি- 
বেশন ও কাঁধ্যপদ্ধতি 146--148 : লর্উসভার কাধ্যাবলী 

ও ক্ষমতা 148--149 : বিচার বিতাঁগীয় কাধ্য 149 : 

শাসনবিভাগ সংক্রান্ত কাধ্য 149-150 ; আইন প্রণয়ন 

সংক্রান্ত কাধ্য 150--152 : 1911] সালের পার্লামেন্ট 

আইনের ধারাসমূছ 152-155 ; লর্ডসভার সংস্কার 
সমস্যা 155-158 : লর্ডসভার সংস্কার সংক্রান্ত নানা 

প্রস্তীব 158--159 $ ঝ্রাইস কমিটি রিপোর্ট 159-160 ; 
1948 সালের ত্রিদলীয় সম্মেলন 161-162 

সপ্তম অধ্যায় : ূ 164-186 
আইনবিভাগ (2) £ কমন্সসভা_ সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি 

কমন্সসভার গঠন ও সংগঠন 16416? ; কমন্সসভার 

বিশেষ অধিকার ও সুযোগ আুবিধা 167-168 

স্পীকার 168-170 ; স্পীকারের ক্ষমতা ও কর্তব্য 
170-172 ; বিবিধ 172-174 :র্মাকফিন স্পীকারের 
সহিত তুলনা 174 ; স্পীকার উপাধির তাৎপর্য 175 ; 
কমন্সসভার অন্যান্য কন্মীবৃন্দ 17১5-176 , কমন্প- 
সভার কাধ্যপদ্ধতি 176--177 ; ক্লোজার 177-78 : 

গিলোটিন বা স্তরবিন্যস্ত ক্লোজার 178-179 ; 

কমিট ব্যবস্থা £ সভার বিভিন্ন প্রকারের কমিটি 

179--180 ; ৫) সমগ্রকক্ষের কমিটি 180 ; (2) স্থায়ী 

কমিটিসমূহ 180-182 ; (3) সিলেক্ট কমিটি 182-183 ; 
(4) প্রাইভেট বিল কমিটি 183, যুগ্ম কমিটি 184 ; 
কমন্পসভার অধিবেশন 184-185 

অষ্টম অধ্যার : 187-_-218: 
আইন বিভাগ (3) £ কমন্সসভা- ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী 

কমন্সসভার কার্যাবলী 187-188 ; আইন প্রণয়ন 

পদ্ধতি -188-189 ; পাবলিক বিল পাশ করার পদ্ধতি 

189-.192 3 বেসরকারী পাবলিক বিল্র 192-193 ; 

অর্থসংক্রান্ত রিল পাশ পদ্ধতি : (1) অর্থদণ্ডর, 



“9. 

অধ্যায় গা 
(2) সরকারী সংবদ্ধ তহবিল ; (3) আধিক বৎসর ; 
(4) রাজস্ব ও ব্যয়বরাদেরর শ্রেণী বিভাগ, (5) “ভোট+, 
(6) বাজেট, 193--200, অর্থসংক্রান্ত বিঘয়ে পার্পামেণ্টের 

কর্তৃত্বের স্বূপ ও পরিমাণ 200-203 ; প্রাইভেট 
বিল 203-205 ; প্রতিসন্যাল অর্ডার বা শর্তীধীন 
আদেশ 2095-207 ; অপিত ক্ষমতাবলে আইন প্রণয়ন 
207-208 ; শাসন বিভাগের উপর পালামেণ্টের কর্তৃত্ব 

কমন্সসভার সহিত ক্যাবিনেটের সম্পক £ “ক্যাবিনেট 

একনায়কত্বের' প্রবণতা কি বর্তমান ? উহার কারণ 

বিশ্রেঘণ 209-214 ; বিরোধীপক্ষের ভূমিকা 214- 
216 ; প্রধানমন্ত্রীর পালামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার, 

উহার তাৎ্পধ, সংসদীয় গণতন্ত্র কি গণভোটমূলক 

গণতন্ত্রে পর্বসিত হইতে চলিয়াছে ? 216--218 

নবম অধ্যায় : 219---245. 

বিচার বিভাগ-_-ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থা 

বিটিশ আদালতসমুহের প্রধান প্রধান কর্তব্য 219- 
220 $ ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য- 
সমৃহ 220--226; আইনের অনুশাসন 226-229 3 
সমালোচনা £ আইনের অনুশাসন নীতির ব্যতিক্রম ও 

সীমাবদ্ধতী 229--234 ; আইনের অনুশাসন বনাম 
প্রশাসন বিভাগীয় আইন 234-23? 3 বিচারব্যবস্থার 
সংগঠন বিন্যাস 237-239 ; ফৌজদারী আদালতের 
বিন্যাস 239-240 : দেওয়ানী আদালতের বিন্যাস 

241-243 ; বিটেনে বিচারবিভাগের সাংগঠনিক 

কাঠামোর ছক 245 

দ্র্পম অধ্যাক্স : 246--267. 
ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা 
রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও স্বরূপ 246-247 ; 
বিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা 
247-249 ঃ ব্রিটেনে ছিদলীর ব্যবস্থা 249--254 ; 



১19 

অধ্যায় খুষ্টা 
বিটেনের রাজনৈতিক দলব্যবস্থার এতিহাসিক পরিক্রম। 
251--254 ; বিটিশ দলব্যবস্থার প্রকৃতি 254-256 ; 
বিটিশ ও মাকিন দলব্যবস্থার তুলনা 256-260, 
সোভিয়েট প্রথার সহিত তুলনা 260 ; ব্রিটেনে 
চাপস্থাষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ 261--266 

প্রকাশ অধ্যায় £ 268--:300 

ব্রিটেনে স্থানীয় শাসন 
স্বানীয় শাসনের উপযোগ্নিতা 268--269 ; বিটিশ 
স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 269--270 ; 

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার 
সংস্কার 270-273 ; বিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার 

বর্তমান ব্ুপরেখা 273--274 ; ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের 

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা কাঠামোর নক্সা 275 ; প্রশাসনিক 
কাউন্টি 275-277; কমিটি প্রথা 277--278 ; পৌরবরো 

ও কাউন্টিবরো 278-279 ; পৌরবরোর শাসনসংস্থা 

279-280 £ প্যারিশ এবং গ্রামীন ও পৌরজেলা 

280--282 ; কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় শাসন 
প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক 282-286 ; লণ্ডন মহানগরীর 

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা 286-290 ; সিটি অৰ্ লণ্ডন 290 3 
সিটি অব লণ্ডন কর্পোরেশন 290-293 ; বৃহত্তর লগ্ন 
কাউন্সিল 293-294 ; বৃহত্তর লণ্ডন বরো কাউন্সিল 

294-295 7 স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থব্যবস্থা 

295-297 ; লও্নের বাহিরে স্থানীয় শাসন কাঠামোর 

সংস্কারের সাম্পৃতিক প্রচেষ্টা 297-300 

দবান্ষশ অধ্যায় : 301--304 
ব্রিটেন ও কমনওয়েল্থ 
ব্রিটিশ জাযরাজ্য ও কমনওয়েলথ 301 ; সায়াজ্যের 
অবলুপ্তি 301-302 ; কমনওয়েল্থের তাৎপষ ও 
উহার পরিবর্তন 302-303 ; কমনওয়েল্থের সাম্পৃতিক 
ধারণ। 303 ; কমনওয়েজ্থের তবিদ্বযৎ 303 
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লাভিরেট করা 
( ইউ, এস, এস, আর ) 

প্রথম অধ্যায় 

উপক্রমণিকা 
সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্্নৈতিক চরিত্র ও অনৈতিক 
কাঠামোর বিবর্তন 307--309 ; প্রাক বিপ্রব যুগ 
309--310 ; অধনৈতিক অবস্থা :অনগ্রসর কৃষি 310; 
অনুন্নত শিল্প ব্যবস্থা 310-312 ; 1905 সালে ডুম 
স্বাপন 312--313 ; প্রথম যুদ্ধ ও রুশিয়৷ 313-314 ; 

নতেম্বর বিপব 314--316 ; 1918 সালের প্রথম 
সংবিধান 316 

দ্বিতীয় অধ্যায় 
সোভিয়েট সংবিধান গঠনের ইতিবৃত্ত 

1918 সালের সংবিধান 318-320 : 194 সালের 

সংবিধান 320-322 * 1936 সালের সংবিধানের পট- 
ভূমিকা 323-326 

তৃতীয় অধ্যায় £ 
বর্তমান সোভিয়েট সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ 

(1) একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান 328- 
330 ; (3) লিখিত ওদৃষ্পরিবন্তনীয় 330-331 7 (3) 
যক্তরা্্ীয় চরিত্র 331-332 ; (4) গণতাম্বিক 
কেন্দ্রান্গতা 332 ; (5) নাগরিক অধিকার ও 
কর্তব্যের খতিয়ান 332-333 ; (6) একদলীয় ব্যবস্থা 
333--334 ; 07) প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতি মণ্ডলী 
334-335 ;) (8) ক্ষমতা বিভাজন নীতির বজ্জন 
335-336 ; (9) বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য 336 , 

(10) নিব্বাচনী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 336-341 

চতুর্থ অধ্যায় £ 
সোভিয়েট নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য 

(1) অধিকার ও কর্তব্য নিবিড়ভাবে জড়িত- 

307-317 

318-527 

328-341 

34273699 
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34--343 7 (2) অথনৈতিক অধিকারের উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ 343 ; (3) ব্যক্তির অধিকার জমাষ্টির 

. উন্নয়নের ভিতর সম্ভব হইয়াছে 343-344 ; (4) 
প্রতিটি অধিকার রক্ষার জন্য উপায়ের ব্যবস্থা 344-. 

345 ১ (5) সমাজ ও ব্যজির স্বাথের সমন্বয় 345 * 

(6) রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়ত। 
345 ; (9) মৌলিক অধিকারসমূহ 345-346 ; (1) 
কর্মের অধিকার 346 ; (2) বিশ্রাম ও অবসরের 
অধিকার 347 ; (3) পীড়িত বা অকর্মণ্য অবস্থায় ও 
বাধক্যে তরণ-পোঘণণের অধিকরি 347 ; (4) শিক্ষার 
অধিকার 347--348 ; (5) নারীর সমানাধিকার 348. 

349 ; (6) সাম্যের অধিকার 349 ; (7) বিবেক ও 

ধর্মীয় স্বাধীনতা 349--350 ; (8) বাক্-স্বাধীনতা, জন 

সমাবেশ করিবার অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
350-351 ৮ (9) সমিতি ও সংগঠন করিবার 

অধিকার 351-352 ; (10) বিনা! বিচারে আটক ন৷! 
হইবার অধিকার 352 ; (11) বাসভবনের নিরাপত্! 
ও পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষার অকার 352- 
353 ; (12) রাজনৈতিক আশ্রয় পাইবার অধিকার 
353-354 ; প্রাপ্তবয়স্ক সাব্বনীন ভোটাধিকার ও 
নিব্বাচিত হইবার অধিকার 354 ; নাগরিকদের মৌল 

কর্তব্যসমূহ 354-355 ; কে) সংবিধান 'ও আইন 
মানিয়া চলার কর্তব্য 355; (খ) প্রজাতান্বিক 
সাধারণ সম্পত্তি রক্ষার কর্তব্য 355 ; (গ) সাব্বজনীন 
সামরিক কর্তব্য 3567; (ে) মাতৃভূমির প্রতিরক্ষা 
356 ; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে 
সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারসমূহের তুলনামূলক 
আলোচনা 352?-360 

পঞ্চম অধ্যায় £ 361-371. 

. নুগ্রীম সোভিয়েট 
গঠন 361 ; জাতিপুঞ্জের সোভিয়েট 361-363 ; 
দুই কক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক 363; ক্ষমতা ও 
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কাধ্যাবল্ী 363--366 ; আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, কমিটি 
প্রথা 366--368 , সোভিয়েট সাংবিধানিক ব্যবস্থায় 

সুপ্রীম সোভিয়েটের স্থান নিরূপণ ও উহার ভূমিকা! 
368-3?1 

ষ্ঠ অধ্যায় £ 372--379 
প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমগ্ডলী 

প্রেসিডিয়ামের বিশেষত্ব--যৌথ বাই্রপ্রধান 372) 
প্রেপিডিয়ামের গঠন 372-373 - প্রেসিডিয়ামের 

ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী 373--374 : সোভিয়েট শাসন- 

ব্যবস্থায় প্রেসিডিয়ামের স্বান 375-377 ; প্রেসি- 
ডিয়ামের সভাপতি 378 

ফগ্তজ অধ্যায় ? 380-- 588 

সোভিয়েট ১774: মন্ত্রিপরিষদ 
উহার প্রকৃতি ও অন্যদেশের মগ্ত্রিপরিঘদের সহিত 
তুলনা 3807 সুপ্রীম সোভিয়েট ও প্রেসিডিয়ামের 
সহিত সম্পর্ক 380-383 ; গঠন 383 : ইউনিয়ন মন্ত্রি- 

পরিঘদের বর্তমান কাঠামো 384-385 ; সোভিয়েট 

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিঘদের ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী 385-. 
38? ; মন্ত্রিপরিঘদের সভাপতি 387--388 

বআই্টুম অধ্যায় £ 389-_402 
সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা 

আইনের সোভিয়েট ধারণা 389-390 ; সোভিয়েট 

বিচারব্যবস্থার ইতিবৃত্ত 390 ; নূতন সংবিধানে বিচার- 
ব্যবস্থা 391১ সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার কতিপয় 

বৈশিষ্ট্য 391-395 ; বিচারব্যবস্থার বিন্যাস 395-396 : 

আপ্রীমী কোর্টের ক্ষমতা 397-398 ; ইউনিয়ন 
রিপাব্রিকের সুপ্রীম কোর্ট 398 ; স্বয়ংশাসিত 

রিপাব্রিকের সুপ্রীম কোর্ট 398 ; আঞ্চলিক আদালত- 
সমৃহ 398-399; জনতার আদালতসমূহ 399 ; 
প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাহার দপ্তর 39949 ; 
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প্রকিউবেটর-জেনারেল ও তাহার দপ্তরের কার্যক্রম 
 401-402 

নবম অধ্যায় £ | 403--415 
সোভিয়েট যুক্তরাষীয় ব্যবস্থা__কেন্্র-অঙ্গরাজ্য সম্পর্ক 
যুক্তরাষ্ট্ীয় ব্যবস্থার উৎপত্তি 403 ; সোতিয়েট যুক্ত- 
রাষীয় ব্যবস্থার মূলগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য 403-406 ; 
৫) সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলির সাব্বভৌমত্বের স্বীকৃতি 
406--407 ; (2) সংবিধানের চুড়ান্ত প্রাধান্যের অভাব 
407-408 ; (3) আদালতের সংবিধান ব্যাখ্যা করার 
ক্ষমতার অভাব 408 ; (4) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির 
স্বকীয়তা 408--409 ; (5) সংযোগী রাজ্যগুলির 
নিজস্ব সংবিধান 409-410 ১ (6) দ্বৈত নাগরিকতা 
410 ; (9) কেন্দ্রীয় শাষনযস্ত্রে অঙ্গরাজাযগুলির প্রতি- 
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প্রথম অধ্যায় 

ভারমিকা 
(11800000008 ) 

ব্রিটিশ শাসনভন্ত্রের ব্রমবিকাশের ধার। : 
একটি দেশ বা রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝার কতকগুলি নিয়মকানুনের 

সমষ্ট বাহ! স্রকারের কত্কাগুকে নিরন্ত্রিত করে, সরকারের সঙ্গে নাগরিক" 
দের সম্পর্ক নিরাপণ করে, ন।গরিকদের ব্যক্তিত্বের পৃণবিকাশের জন্য 
প্রয়োজনীয় মৌল অধিকারসমহ নির্ণয় করে ইত্যাদি। এক কথায় বলিতে 
গেলে শাসনতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের নিজস্ব সত্তা, উহার প্রকৃতিও বিশেষ লক্ষ্য- 
বস্তর বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন দেশের শাদনতন্ব পর্যালোচনা করিলে তাহাদের 
বিশেব বিশেষ প্রকৃতি প্রতিভাত হইবে। যেমন ভারতের শাসনতস্ত্রে একটি 
গশণতান্বিক সনাজবাদী কল্যাণব্বতী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, মাকিন 
বুনসরাষ্ট্রের ব। বিটিশ যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্রে বনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিফলন 
দেখা বাঁর। আবার সোভিয়েট ঘুক্তরাষ্ট্রেরে সংবিধানে একটি শোষণমুজ 
পাম্যবাদী সমাজ গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ইহার অর্থ এই নয় যে 
শাসনতপ্র শুধ সুপরিকপ্পিততাবে প্রণয়নের ফলেই উদ্ভৃত হয়। যাহাদের 
লিখিত শাসনতন্ত্র বলা হয় সেগুলি অবশ্য সংবিধান রচনাকারী গণপরিঘদ 
কর্তৃক গৃহীত হয়। আবার কোথাও কোথাও কতকগুলি মূলগত আইনের 
(8৪510 18৬১) ভিত্তিতে গড়িয়া ওঠে। আবার যুক্তরাজ্যের মত শাসনতন্ত্র 

যাহাকে অলিখিত আখ্যা দেওয়া হয়, অলিখিত স্বতঃস্ফত্ত প্রথা ও রীতি- 
নীতিরই প্রাধান্য, যদিও তাহাতেও লিখিত আইন বা দলিল, বিচারকের 

রায় প্রভৃতিও শাসনতন্ত্বের গুরুত্বপ্ণ অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। 
আবার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত তথাকথিত লিখিত শাসনতন্ত্রেও যে অলিখিত 
নিয়ম একেবারে নাই তাহা নহে। লিখিত ধারাগুলি কালক্রমে পারি- 
পারশ্সিক অবস্থার পরিবর্তনে অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন হইয়৷ পড়ে যদি ন৷ 
নতন নূতন প্রথার প্রভাবে সেগুলির পরিবভিত পরিবেশের সঙ্গে সামগ্রস্য 
বিধান হয়। কাজেই তথাকথিত লিখিত শাসনতন্ত্রেও অলিখিত প্রথার 
স্থান কম গুরুত্বপূর্ন নয়। বস্ততঃ লিখিত ও অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে 



ডা. বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাজ্য 

শাসনতন্বের বিভাজন অর্থহীন। প্রতিটি শাসনতন্বেই লিখিত ও অলিখিত 
দুই প্রকারের নিয়মই কাধ্যকরী। দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য গুণগত নয়, 
শুধু পরিমাণগত। যে শাসনতত্ত্রে অলিখিত নিয়মের প্রাধান্য বেশী এবং 
যাহা যুখ্যতঃ স্বত:স্ফর্ত বিবর্তমের 'ফলে উদ্ভুত তাহাকে অলিখিত বলা 
হয়। আর যে শাসনতন্ত্র চিন্তা ও আলোচনার পর কতকগুলি ধারায় 
লিপিবদ্ধ হইয়া আত্মগুকাশ করে কিন্ত পরে অলিখিত নিয়মের মাধ্যমে 
প্রসার পায় তাহাকে লিখিত বলা হয়। এখানে লিখিত অংশের গুরুত্ব 
তুলনামূলকভাবে অলিখিত শীসনতঘ্রের অপেক্ষা অধিকতর কিন্তু দূই 
শ্রেণীর শাসনতন্ত্েই লিখিত ও অলিখিত নীতির মিশ্র সমাবেশ বা সহা- 
বস্বান অপরিহাধ্য। তাহার কারণ যে কোন সভাজাতি প্রগতিশীল, 

স্বাণু নহে। মানবসভ্যতা অব্যাহত ধারায় অগ্রসর হইতেছে এবং প্রতিটি 
সত্য জাতিকেই তাহার সহিত পা মিলাইয়া চলিতে হয়, নতুবা তাহাকে 
জীবন সংগ্রামে পিছাইয়া পড়িতে হইবে। জাতির কর্দপ্রচেষ্টা রাষ্ট্রের 
মীধ্যমেই প্রধানতঃ সাবিত হয়, বিশেষতঃ বর্তমান যুগে। শাসনতন্্বকেই 
রাষ্ের ক্রিয়াকলাপের যন্ত্র বলা চলে। স্বৃতরাং জাতির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 

শাসনতণ্রের যুগোপযোগী পরিবর্তন বা সামঞুস্য বিধান একান্ত প্রয়োজন। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় মাকিন যুক্তরাষ্ের সংবিধান যখন গৃহীত হইয়াছিল 
তখন ঘোড়ার গাড়ীর যুগ ছিল, সেই সংবিধান আজিকার জেটবিমান যুগে 
একেবারেই অচল। সেই সংবিধানের ধারাগুলি আজও বহাল থাকিলেও 
সেগুলির নৃতন ব্যাখ্যা করা৷ হইয়াছে, শব্দের নৃতন অর্থ আরোপ করা 

হইয়াছে, যাহাতে তাহারা বর্তমান সমাঁজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে । অনেক 
সময় এই পদ্ধতিতে পরিবর্তন সম্ভব না হইলে সংবিধানে লিখিত পরি- 
বর্তনের পদ্ধতির মাধ্যমে ধারাগুলির পরিবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু 
& পদ্ধতি আয়াস 9 সময়সাধ্য অধিকাংশ পরিবর্তনই আসিয়াছে নতন 
নৃতন প্রথার উদ্ভব বা বিচারকদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে । প্রতিটি লিখিত 

সংবিধানই প্রধানতঃ এই ভাবেই যুগের প্রয়োজনে পরিবত্তিত ও পরিবাদ্ধিত 
হইয়া থাকে। যেহেতু ব্রিটেনে এইরূপ কোন লিখিত সংবিধান নাই 
সেখানে মুখ্যতঃ এইভাবেই, যেন অনেকটা স্বতঃস্ফর্তভাবেই এবং লোকের 
অজ্ঞাতসারেই শাসনতন্ত্র পরিবস্তন হইয়াছে। মূলত: পরিবর্তনের ধারাট 
উভয় ক্ষেত্রেই এক, যদিও বাহ্যতঃ কিছুটা পার্ধক্য পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটেনে 
গুরুতর পরিবর্তন লিখিত আইনের সাহায্যে খুব কমই হইয়াছে প্রথাগত 
পরিবর্তনের তুলনায়। বাহ্যতঃ দেখিলে বিগত সাত শতাব্দী ধরিয়া বিটিশ 
শাসনতৃতস্ত্রের বিশেঘ কোন-পরিবর্তনই হয় নাই যনে হইবে, শাসনতগ্্রের 
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প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান (103016810119 ) বা আবশ্যিক অঙ্গ--যেমন রাজতন্ত্র, 

হাউস অব কমন্স ও হাউস্ অব লর্ডস লইয়া! পালামে্ট, প্রিভিকাউন্সিল, 
কাবিনেট, বিচারসংস্থা প্রভৃতি অব্যাহততাবে চালু আছে মনে হইবে, 
কিন্ত বিশেষণ করিলে দেখা যাইবে তাহাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং পার- 
স্পরিক সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন হইয়াছে এবং সেটা যেন লোকচক্ষুর 
অন্তরালেই হইয়া গিঁয়াছে। বিটিশ শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এইখানেই । 
যুরোপের অন্যান্য দেশে যথা ফান্স, জান্নানী, ইটালি, রুশিয় প্রভৃতি 
দেশে রাষ্ট্রবিগ্রবের ফলে পৃব্বের শাসনতন্র নাকচ করিয়া একাধিকবার নৃতন 
শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, সুতরাং অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্ 

বিলুপ্ত হইয়াছে, অথবা সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কিন্ত বিটিশ 
শাঁসনতন্ব বহুযুগ ধরিয়া একটান। ভাবে ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া চলিয়াছে, 
একমাত্র সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যত্রার্গে কয়েক বংসরের জ্রন্য ছাডা* তাহার 

যারাপথে কোন ছেদ দেখা যায় নাই। এই শাসনতন্ত্রের উন্তব ও ক্রম- 

বিকাশকে অনেকটা উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতের বিবন্তনের সঙ্গে তুলনা করা 
যাইতে পারে। একটি প্রাণী যেমন শৈশব অবস্থা হইতে স্বাভাবিক ভাবেই 
বাঁড়িয়া ওঠে এবং তাহার শৈশবের ও পরিণত বয়সের প্রতিকৃতির মধ্যে 
পার্থক্য থাকিলেও মৌলিক সাদশ্য দেখা যায়, বিটিশ শাসনতন্ব সন্বন্ধেও 

সেকথা বলা চলে। স্বুতরাং বিটিশ শাসনতশ্ত্বের বর্তমান প্রকৃতি ও স্বরূপ 
ব্ঝিতে হইলে তাহার শ্রতিহাসিক ক্রমবিকাশের পটভূমি জানা একান্ত 
প্রয়োজন। এখন আমরা সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। 

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিবর্তল : 

বর্তমান বিটিশ শাসনব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনার সুবিধার 

জন্য আমরা উহাকে মোটামুটিভাবে তিনটি যুগে ভার্গ করিতে পারি। প্রথম 
যুগ- এঙ্গলু, স্যাক্সন, জুট প্রভৃতি যুরোপীয় উপজাতিগুলির অভিযান হইতে 
1485 খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; দ্বিতীয় যুগ্-1485 হইতে 1689 খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত 
এবং তৃতীয় যুগ-1689 খৃষ্টাব্দ হইতে বর্তমান সময় পধ্যন্ত। প্রথম 

যুগকে শাসনতন্ত্রের ভিতিস্থাপনের যুগ বলা যায়, দ্বিতীয়কে শাসনতন্ব জদৃঢ- 

* এই সমক্টি হইল যে বার বৎসর (1649-_)660) অলিভার ক্রমওয়েল ইংল্যাওকে 

সাঁধারণতন্ত্র ( 0০:005020দ79816, ) ঘোষণ। করিয়া একটি নূতন সংবিধান চালু কবির! নিজে 

উহার রাষ্ট্রপতি (:০৮০০%০: ) অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রিচার্ড 

ক্রুওয়েল ছুই বৎসর ধঁ পদে অধিঠিত থাকেন । 1660 সনে রিচার্ড পদত্যাগ করিলে রাজ- 
রা য়ন হয়। ৃ 
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ভাবে গড়িয়া তোলার যুগ বলা যায় এবং তৃতীয় যুগকে ভ্রুটামুক্ত করিয়া 
আধূুনিকীকরণের যুগ বলা যায়। আমরা যদিও এই তৃতীয় বা বর্তমান 
যুগের সহিতই মুখ্যতঃ সংশিষ্ট তবুও আগের দূই যূগের ইতিবৃত্তের সংক্ষিপ্ত 
আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাহার কারণ পৃব্বেই বলা হইয়াছে। 

প্রথম যুগ শাসনতন্ত্রের ভিত্তিস্থাপন £ 
ব্রিটেনের ইতিহাসের প্রত্যঘে আমরা দেখিতে পাই ব্িটেনে যুরোপ 

হইতে আগত কয়েকটি পরস্পর বিবদমান সেল্টিক (0910০ ) উপজাতি 
বাস করিত। ইহাদের এক একজন পৃথক উপজাতীয় নেতা ছিল। এছাড়া 
তাহাদের রাজনৈতিক সংগঠনের বিশেষ কিছুই জানা যায় না। খুঃ পৃব্ব 
54 অব্দে রোম হইতে জুলিয়াস সীজার গ্যল জয়ের পর ইংলিশ চ্যানেল 
অতিক্রম করিয়া ইহাদের পরাভূত করিয়। বিটেন অধিকার করেন ও উহাকে 
রোমক সামীজ্যভুক্ত করেন। অবশ্য তাহাদের আধিপত্য স্কটল্যাও্ড, ওয়েলস 
ও আয়ালাও্ড ছাড়া ব্রিটেনের বাকী অংশে নিবদ্ধ ছিল। রোম্যানরা যদিও 

তাহাদের প্রায় চার শতাব্দীব্যাপী শাসনকালে বছ নর্গরের পত্তন, বু সড়ক 
নির্বাণ ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিল তাহারা এখানে উপনিবেশ 
স্বাপন করে নাই এবং পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভার্গে যখন তাহারা এ দেশ 
ছাড়িয়া চলিয়া যায় এখানকার অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক বা 

সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ কোন প্রভাব রাখিয়া যায় নাই। বর্তমান ব্রিটিশ 

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর রোম্যান বা দ্বীপস্থ আদিবাসী সেল্ট, 
আইরিশ বা ওয়েলস উপজাতিদের প্রভাব প্রায় নাই বলিলেই চলে, বরং 

দীধকাল বৈদেশিক শাসনের পর এখানকার আদিম উপজাতিগুলি দূক্বল ও 
পঙ্গু হইয়া পড়ে এবং ইহার অব্যবহিত পরে যখন উত্তর সাগরের অপর 
পার হইতে এক্গলস্, ডেনস, স্যাক্সন ও জুট প্রভৃতি যুদ্ধবাজ জাতি আসিয়া 

বিটেনের উপর ঝাঁপাইয়৷ পড়ে তাহারা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। 
ফলে এসব উপজাতিগুলিকে পশ্চিমদিকে তাড়াইয়া দেয় এবং ইংল্যাণ্ডের 

বিস্তীণ অঞ্চলে নিজেদের বসতি স্থাপন করে। প্রথমে তাহারা সাতটি 
রাজত্ব স্থাপন করে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক নেতার অধীনে । ইহারা হইল 
যথাক্রমে ইষ্ট এঙ্গলিয়া, মপিয়া, নর্দাঘিয়া, কেন্ট, সাসেক্স, এসেক্স ও ওয়ে- 
সেক্স। কিছুদিন অন্তঃসংঘর্থের ফলে শেষ পধ্যন্ত ইহাদের সংখ্য। প্রথমে 
তিনটি পরে দুইটিতে দাঁড়ায়। শেষ পধ্যন্ত একটি রাজত্ব ওয়েসেক্স অপর 
সকলকে গ্রাস করিয়া একাধিপত্য স্থাপন ক্করে এবং নবম শতাব্দী বরাবর 
এইভাবে একটি ইংরাজ জাতির পত্তন হয়। অবশ্য অপর উপজাতিগুলির 
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অস্তিত্ব বিলোপ হয় নাই, তাহারা একজন রাজার অধীনে এক একজন 
অধিনায়কের (আল* ) কর্তৃত্বাধীন তাঁবেদার উপরাজ্যে পরিণত হয়! এই-, 
গুলিই পরে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের অঙ্গ শায়ারে ব্রপাস্তরিত হয়। লক্ষ্য 

করিবার বিঘয় বর্তমান ব্রিটিশ শাসনতস্ত্রের অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 

(1095010010105 ) প্রথম উত্তব (10001695 ) এই সময়েই হয়- যেমন রাজ- 
তত্ব, মগ্ত্রিসংসদ, পার্লামেন্ট, আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা (19০৪1 09561100761) 

ইত্যাদি। অবশ্য তখন এগুলির আকার খুবই অস্পষ্ট । স্যাক্সন রাজার 
ক্ষমতা সুনিদ্দিষ্ট ছিল না, মুখ্যতঃ তিনি যুদ্ধের সময় প্রজাদের অধিনায়কত্ব 
করিতেন। অন্য সময় ক্ষমতা তাহার আপন ব্যক্তিত্বের উপর নিভর করিত। 

রাজার উত্তরাধিকার সাধারণতঃ বংশগত ছিল, কিন্ত উইটান (৬/7270) ইচ্ছা 
করিলে রাজার জ্যেষ্টপৃত্রকে রাজা না করিয়া অন্যকে করিতে পারিত। 
রাজা উহটানের সম্মতি লইয়া আইন করিতেন। রাজা চাচ্চের সম্মেলনেও 

পৌরোহিত্য করিতেন। 

নবম ও দশম শতাব্দী নাগাদ উইটান ব! উইটানাগেমট (41621) ০1 

41160285106) বা বিজ্ঞজনের সভা (0০810011০01 %/136 72619) শাসনকার্ধ্য 

পরিচালনায় রাজার সহকারী এবং অনেক ব্যাপারে তাহার নিয়ন্ত্রক ছিল। 
ইহার সংগঠন ও ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব ম্প্ট ধারণা পাওয়া যায় না। সাধা- 
রণতঃ রাজপরিবারের প্রধান রাজপুরুষবৃন্দ, বিশপ, শায়রের অল্ডারম্যান 
ও রাজার মনোনীত রাজ্যের নেত্স্থানীয় বিজ্জনদের লইয়া ইহা গঠিত 
হইত। রাজাই ইহার সভাপতিত্ব করিতেন। ইহার ক্ষমতাও বিভিন্ন 

সময়ে বিভিন্ন রকমের হইত। সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন, করধাধ্য করা, 
সৈন্যনিয়োগ, যুদ্ধশান্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, চার্চ সংক্রান্ত কাধ্য, কোন 
কোন সময়ে প্রধান বিচারালয়ক্ূপে কাধ্য করা ইত্যাদি ইহার আওতায় 

পড়িত। সুতিরাং দেখা যায় ইহার কাধ্যাবলী খুবই ব্যাপক ছিল এবং 
একাধারে প্রশাসনিক (৪0110150865 ) ১, আইন প্রণয়ন € 7,551519615) 

ও ,বিচারবিষয়ক সববক্ষেত্রেই বিস্তীর্ণ ছিল। যেহেতু রাজকাধধ্য পরি- 
চালনায় রাজাকে ইহার পরামর্শ লইতে হইত স্যাক্সন রাজারা স্বেচ্ছাচারী 

নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন নাই। বর্তমান যুগের নিয়ম- 
তারিক রাজতন্ত্রের (0005016900091 100810% ) উন্মেষ এখানেই দেখা 

যায় এবং উইটানের মধ্যে আমরা বর্তমান পার্লামেণ্টের অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি 

দেখিতে পাই, যদিও ইহা প্রতিনিধিমূলক ছিল না। এংলো স্যাক্সনযুগে 

« আল হইল “অলডারম্যানের'' ( £15৩22099. )এর পূর্ববন্থুরি | 
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বিভিম্ন আঞ্চলিক স্তরে বিন্যস্ত, টাউনশিপ, হানড্রেড, শায়ার প্রভৃতি স্থানীয় 
স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে যাহাকে বন্তমান যুগের রাজনৈতিক 
'বিকেন্দ্রীকরণ (9০112081 05/০161০7) প্রথার ভিত্তি বলা চলে। হানড্রেড 
ও শায়ারে প্রতিনিধিমূলক সংস্থার প্রথম পত্তন দেখা যায়। বিটিশ দ্বীপ- 
পুঞ্জের ইতিহাসে এই যুগেই ব্রিটিশ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রথম 
পত্তন হয় বলা যায়। বর্তয়ান ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে “এংলো- 

স্যাক্সন'' বলিয়া অভিহিত করা হয় বটে, কিন্তু বস্তৃতঃ ইহা একটি মিশ্র 
সংস্কৃতি এবং বর্তমান যুগের ইংরাজ বা বিটিশজাতি সেল্টিক, স্যান্সন, 
নম্্যান প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছে। 

এরপর বিটেনে আসিল নর্ম্যান-এঞ্জেভিন যর্গ। জ্যাক্সন রাজাদের শাসন 
কাঠামোর বনিয়াদ শক্ত হয় নাই, তাহার কারণ আঞ্চলিক শাসকরা শক্তিশালী 

ছিলেন। ইহাদের দৃব্বল্তার সুযোগ লইয়া দিনেমার (79810151)) উপ- 
জাতিরা ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া রাজ্যের অধিকাংশ জয় করিয়া লয় এবং 
দিনেমার রাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু ইহ স্বল্নকাল স্থায়ী হয়। ক্রমাগত 
সংঘর্ষ, হানাহানি ও রক্তপাতের পর স্যাক্সন রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইহার অল্পকাল পরেই 1066 খুঃ অব্দে এডোয়ার্ড দি কনফেসরের (8৫81 
119 00066550£) মৃত্যুর পর নম্যা্ডির শক্তিশালী বিজয়ী উইলিয়মের 
(11119) 06 007906101) আক্রমণের মুখে দৃব্বল স্যাক্সন রাজা হ্যাবল্ড 
(প্লে81019) নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং এই সময় হইতে বিটিশ 
শাসনতন্ত্র ক্রমবিকাশে একটি নৃতন যুগ শুরু হইল। উইলিয়াম ইতিপব্বে 
তাঁহার নর্্যার্ডির জমিদারিতেই রাজনৈতিক প্রতিভা ও সুদক্ষ প্রশীসন 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিজিত রাজ্যের বিস্তীণ ক্ষেত্রে এই প্রতিভার 

স্করণের আরও সুযোগ পাইলেন। বিটেনের শাসনব্যবস্থায় তাহার দুইটি 
প্রধান অবদান হইল রাজার কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা পত্তন ও জনগণের অদিচ্ছ। 
অঞ্জনের প্রয়াস। প্রথমটির জন্য তিনি রাজ্যের সমস্ত জমি তাবেদার 
অনুচরদের মধ্যে সামস্তপ্রথার ভিভ্িতে অর্থাৎ রাজার প্রতি আনুগত্য ও 
যুদ্ধের সময় সৈন্য সরবরাহের ভিত্তিতে, বিতরণ করিলেন। হ্বিতীয়টির 
জন্য তিনি জনগণকে তাহাদের প্রাচীন আইনকানুন, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ বজায় রাখিতে দিলেন, অবশ্য নিজের কর্তৃত্ব রক্ষার প্রয়োজন সাপেক্ষে । 

প্রধান হিসাবে ঘোষণা করিলেন। এখানেই বিটেতনর রাষ্টু সমধিত চার্জ 
(85121151)50 00010 ) এর উৎপত্তি বলা যায়। উইলিয়াম ও তাহার, 
উত্তরপুরুঘরা রাজনৈতিক 'দিক হইতে আর একটি গুরুত্পণ্র প্রথার প্রবর্তন 
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করিলেন। সেটি হইল কাউন্টিতে ভ্রাম্যমান বিচারকদের বিবাদ নিষ্পত্তি 
ও বিচারকার্ধয করিয়া ঘোরার পদ্ধতি। বিচারকরা কতকগুলি নিদ্ধি 
প্রথাগত নীতি অনুসারে বিচারকার্য্য করিতেন, যেগুলি হইতে 'ব্িটেনের 
“কমন ল”*এর (09101007 18৬) স্ষ্টি হয় যাহাকে বিটিশ জনগণের ব্যান্তি- 

স্বাধীনতার উৎস বলা যায়। 
নর্মযান রাজারা আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার উপরও নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার 

করিলেন। শায়ারগুলির প্রধাঁন শেরিফদের ক্ষমত৷ বৃদ্ধি করিয়া ও তাহাদের 
নিয়োগ ও বরখাস্ত ক্ষমতার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিজেদের অধীনস্থ কল্ট্চারীতে 
রূপান্তরিত করিলেন। এককথায় বলা যায়, উইলিয়াম ও অন্যান্য নমর্যানি 

এঞ্জেতিন রাজাদের মধ্যে আমরা আগের যুগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী 
'রাজার' প্রতিফলন দেখিতে পাই। 

অহ! পরিষদ (1১980) 098011107 ) 2 

নিজের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা সত্বেও উইলিয়াম ও তাহার 
উত্তরপুরুঘ রাজারা রাজকাধ্য পরিচালনার ব্যাপারে 8ম) ০০00111]) 

বা মহা পরিষদ নামে একাট সভার প্রবর্তন করেন। এই পরিষদটি 
স্যাক্সন রাজাদের উইটানেরই নূতন সংস্করণ বলা যায়। অবশ্য ইহাতে 
রাজার প্রাধান্য অতিরিক্ত প্রকট ছিল যেহেতু ইহার সত্যগণ সকলেই রাজার 
তাবেদার ভূস্বামী, তাহার প্রতি আনুগত্যই যাঁদের সব্বপ্রধান কর্তব্য ছিল। 
রাজ্যের নেতৃস্থানীয় সন্ত্রান্ত লোকদের, যেমন উচ্চ শ্রেণীর যাজক (4190 
781517005, 31900095৪00 4১০9০ ) ও উচ্চবর্গের ভূম্বামী € 98015, 

00585 504 100181)0”)--এদের লইয়াই পরিঘদটি গঠিত হইত। 

জনপ্রতিনিধিদের কোন স্থান ছিল না। ইহার কাধ্যাবলী খুবই ব্যাপক 
ছিল, প্রশাসনিক ব্যাপারে, আইনরচনা ও কর বসান বিষয়ে পরামর্শদান, 
সব্বোচ্চ আদালত হিসাবে কার্যয করা ইত্যাদি। ইহাকে পরের যুগের 
অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যথা, পালামেন্ট, প্রিতি কাউন্সিল, ক্যাৰিনেট 
ও হাইকোটের বিভিন্ন বিতাণ্গের উত্স বলা চলে। 

ক্ষুপ্র পরিষদ বা রাজসতা ( 05119 1২819 ০7 085 97091] 0০701) 

মহা৷ পরিঘদ বা 11950010, ০০০1118]) হইতৈ আর একটি ছোট পরিঘদ 
জন্মগ্রহণ করে। ইহা ক্ষুদ্র পরিঘদ (09118 ঢ২9%5$) বলিয়া অভিহিত হয়। 

মহা পরিঘদের অধিবেশনের অন্তর্বর্তী কালে ইহা রাজকাধ্য পরিচালনায় 
রাজাকে পরামর্শ দিত। (0118106911910) 55520, 0008596119৫ 
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ও রাজ পরিবারের অন্যান্য কর্মচারীদের লইয়৷ সাধারণতঃ ইহা গঠিত হইত। 

প্রশাসনের নীতি নির্ধারণ, অর্থসংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি গুরুতর ব্যাপারগুলি 

মহা পরিঘদের বিবেচনার জন্য রাখা হইত। এই সভ৷ সাধারণতঃ দেনন্দিন 

কম গুরুত্বপূর্ণ বিঘয়ে পরামর্শ দিত। তবে কোন্ বিষয় কোন্ পরিঘদের 
নিকট উপস্থাপিত হইবে বা আদৌ হইবে কিনা এবং হইলেও কোন পরি- 

ঘদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে কিনা সবই সম্পূর্ণ রাজার মভ্জির উপর 
নির্ভর করিত। স্যাক্সন আমলের উইটানের মত রাজার ক্ষমতা খব্ব করার 

কোন অধিকার ইহাদের ছিল না। তবে যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির ন্যার গুরুতর 
ব্যাপারে রাজা এই দুইটির কোন না কোন সংস্থার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 

পরবর্তীকালে এই প্রথা আরও গুরুত্বপূর্ণ' রূপ নেয়। এ সময়ে এই সব 

প্রশে কোন সুনিদ্দিষ্ট ব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে নাই। রাজা নিজের ও রাজ- 

পুরুঘদের সুবিধামত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন । মহা বা ক্ষুদ্র পরিষদের 
পরামর্শ গ্রহণ করিতেও রাজা বাধ্য ছিলেন না; আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন 

ব্যাপারে বা করধার্ধ্য করার ব্যাপারে বা রাজার নিজস্ব ভূমির খাজনা বাধ্য 
করার ব্যাপারে বা বিচার কার্য্যের ব্যাপারে রাজার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত হইত। 
কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই সব ব্যাপারে দুইটি পরিষদের অস্ততঃ 
একটির পরামর্শ গ্রহণ করা রাজার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া ছিল। বর্তমানে যে 

কোন সরকারী আদেশনামা সপরিঘদ রাজার ( %108-10-099001] ) 

নামে বাহির হইবার যে রীতি দেখা যায় এখানেই তাহার উৎপত্তি বলা যায়। 

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রথাগুলির কাধ্যকারিতা বিচক্ষণ এঞ্রেভিন 

বংশের প্রথম রাজা দ্বিতীয় হেনরীর আমলে আরও সুস্পষ্ট ও সুষ্ঠু রূপ 

গ্রহণ করে। তিনি অনেক কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন করেন। 1164 

খুঃ অন্দে তাহার রচিত “ক্লেরেগুনের নীতিসমহ+' (0005111810929 ০0৫ 

018167000 ) বিটিশ শাসনতন্ত্রের লিপিবদ্ধ দিকৃনির্দেশক নীতিসমূহের মধ্যে 
অন্যতম*্* | তাহার আমলেই পরিষদের প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় 

কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা পার্থক্য করিবার প্রথম প্রয়াস হয় যাহা হইতে 

একদিকে প্রিভি কাউন্সিল ও অন্যদিকে হাইকোটের বিভিন্ন বিভাগ যথা, 

এক্সচেকার, কিংস বেঞ্চ, কমন প্লীজ প্রভৃতির উত্তব হয়। যদিও এখনও 
পর্ধ্যস্ত পরিষদের আইন প্রণয়ন ও শাসন সংক্রান্ত কার্যকলাপের ০০৪ 

শি শপ পিপল শপিং পপি শী শী ০ পিসি শশী শীট 

* রাজ! হেনরী ভ্রাম্যমান বিচারকত্বার। বিচারকার্যয পরিচালনার প্রথা আরও বাঁপক ও 
উন্নত করেন এবং জুরি প্রথারও প্রবর্তন করেন; শেরিফপদে হুযোগ্য লোকদের নিয়োগের 
ফলে শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধি্ হয়। রি 
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দিকে কোন প্রবণতা দেখা যায় নাই, কিছুদিনের মধ্যেই 1213 খীষ্টাব্দে 
রাজা জনের সময় ঘটনাপ্রবাহে এই প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়। রাজা জন 

একজন নিব্বোধ, অযোগ্য ও অত্যাচারী রাজা ছিলেন। যদৃচ্ছা ব্যয়-” 
বাছল্যের ফলে তীর প্রায়ই অর্থের প্রয়োজন ঘটিত। বিপুল অর্থসংগ্রহের 
তাগিদে তাহাকে সকল শ্রেণীর লোককেই পরিঘদে আহ্বান করিতে হয় 
তাহাদের করপ্রদানে সম্মতি আদায়ের জন্য । তিনিই প্রথম শেরিফদের প্রত্যেক 

কাউন্টি হইতে, চারজন সৎ নাইটকে (1০9: ৪০০৫ 100161715 ) অক্সফোর্ডে 

মহা পরিষদের অধিবেশনে পাঠাইতে নির্দেশ জারী করেন। তখন হইতেই 

মহা পরিঘদের আয়তন বদ্ধিত হয় এবং অভিজাত শ্রেণীর লোক ছাড়াও 
প্রত্যেক কাউন্টির সাধারণ মানুঘের প্রতিনিধিদেরও ডাকার সচনা হয়। 
এই ঘটনাটি প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েমের দিকে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ 
শতকের শুরু নাগাদ নিয়মতান্ত্রিক শাসনের একটি মূল নীতি-_ যাহা সকলকে 
স্পর্শ করে তাহা সকলেরই অনুমোদন সাপেক্ষ"! (41020 (০80065 ৪] 
5110010 %6 2007060 &% ৪11 ) অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। 
তাছাড়া এই সময় হইতে পরিঘদের আয়তনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলেই» 
ইহার আইন প্রণয়ন ও শাসনসংক্রান্ত কাধ্যাবলীর পৃথকীকরণের প্রয়োজন 
হইয়া পড়ে। 

সে যুগে অবশ্য পরিষদে হাজির হবার নির্দেশকে কেহ একটা আকাঙুক্ষিত 
সন্মান বা সুযোগ মনে করিতেন না, বরং একটি দায় হিসাবে গ্রহণ করিতেন 
যেটা কাটাইতে পারিলে সুখী হইতেন। তার কারণ তখনকার দিনে 

যাতায়াত আয়াস ও ব্যয়সাধ্য ছিল এবং যেহেতু অধিবেশনে হাজির হওয়ার 
জন্য তাহারা কোন বেতন বা ভাতা পাইতেন না, যাতায়াতের ব্যয় 

নিজেদেরই বহন করিল্ত হইত এবং নিজেদেরও করুজি-রোজগারের ক্ষতি 
হইত। তাছাড়া এই অধিবেশনের একমাত্র কাধ্য ছিল বাজার প্রস্তাবিত 

করে সম্মতি দেওয়া অথাৎ স্বেচ্ছায় নিজেদের স্কন্ধে করের বোঝা চাপান। 

অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে আর একটা কাধ্যের প্রথা শুরু হয়, সেটা হইল 

এই অধিবেশনে সভ্যদের রাজার কাছে নানাবিধ অভাব অভিযোগ্গের আজ্জি 

পেশ করা। ক্রমে এই সব অভাব অভিযোগ দরীকরণের জন্য বিল রচনার 
মাধ্যমে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন শুরু হয়। 

ইহার অল্পদিনের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক যুগান্তকারী 
ঘটনা ঘটিল। যথেচ্ছাচারের ফলে রাজা জন প্রজাবন্দের সমর্থন হারাইয়া 
দূর্বল হইয়া পড়েন এবং প্রায়ই জননায়কদের কাছে নতিত্বীকার করিতে 
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বাধ্য হইতেন। 1215 খীষ্টাব্দে 15ই' জুন লণ্ডন ও উইওসরের মধ্যবর্তী 
রাণীমিডের ময়দানে ব্যারণরা কয়েকটি গুরুত্বপূণ অধিকারের দাবী সম্বলিত 
একটি মহাসনদ (8509 02170 বা 01586 0158151 ) স্বীকার করিয়া 

লইতে রাজাকে বাধ্য করেন। রাজা জন দিবক্ষর থাকায় এই সনদে 
রাজার শীলমোহর অঙ্কিত করিয়৷ তীহার সম্মতি জানান। ইহার কতকগুলি 
ধারায় রাজার ক্ষমতার উপর এমন বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় যাহা। 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (0:0151109010191 70928100 ) কায়েম করার সূচন। 

বল! যায়। এটাকে ঠিক জনগণের অধিকারের সনদ বলা যায় না। ইহ] 

উচ্চবণের যাজক ও অভিজাত ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই রচিত 
হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে এই সনদই'. বিটিশ জাতির ব্যক্তিস্বাধীনতার 

রক্ষা কবচে পরিণত হয় এবং সেইখানেই ইহার শীসনতান্ত্রিক গুরুত্ব । 

দৃষ্টান্তস্বরপ সনদের 39 ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাহাতে বলা 

হইয়াছে _ 
“০ 0591090 5170910 ০০ 2119560 01 1117111591)60 ০1 ৫19- 

15095563590 ০01 1719 19150, 01 000185/60, ০1 671150, 01 11) 20% 01061 

৮/89 102185560) 1001 ড/111 ড/6 110100959 0010 10170, 1001 56170 10170 

001 00100781005, 59৮6 7৮ (6 19৮01 10005006106 01 1019 109619 ০01 
৮৮ 1106 19৬ ০1 01)9 12110? 

অর্থাৎ “আইনের নির্দেশ ব্যতিরেকে বা সমকক্ষ লোকদের আইনসঙ্গত 

বিচারছাড়া কোন স্বাধীন মানুঘ' গ্রেপ্তার, বন্দী, সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত বা 
আইনের আশ্রয়ভুষ্ট বা নিব্বাসিত বা অন্য কোনভাবে নিপীড়িত হইবে না, 
ইত্যাদি। সনদে আর একটি নীতি বিবৃত হয় যে রাজা অবাধ ক্ষমতার 
অধিকারী নন এবং তার ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করা কর্তব্য। 

তাছাড়া বলা হয়, কতকগুলি কর বসাইতে হইলে মহ। পরিঘদের অনুমোদন 
প্রয়োজন হইবে । মহাসনদ বা 79608. 0910 ও পরবর্তী 7606010 01 

[12170 20 7381] ০ [২1817--এই সনদগুলিকে ব্রা্টিশ শাসনতম্্বের 
বাইবেল বল। হইয়া থাকে। 

পালণমেন্টের উৎপত্তি £ 
পালামেন্টের উৎপত্তি ঠিক কোন নিদ্দিষ্ট তারিখে নিদ্ধারিত করা বায় 

না। নম্যান রাজাদের মহা পরিষদ হইতেই ধীরে দ্বীরে ইহা জম্ম লয়। 
8৯21157 ( অর্থাৎ কথা বলা ) শব্দ হইতে পার্লামেন্ট কথাটির উৎপত্তি । 
র্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই পরিঘদ সন্বন্ধে এই শটি "াজু 
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হয় যেহেতু এখানে অনেক কিছু আলোচনা হইত। পৃব্বেই বলা হইয়াছে 
প্রথমে এখানে শুধু অভিজাত শ্রেণীর যাজক ও সমস্ত জমিদাররাই রাজার 
ব্যক্িগত আহ্বানে আসিতেন এবং প্রথম 1213 খ্রীষ্টাব্দে রাজা জন প্রত্যেক" 
কাউন্টি হইতে শেরিফদের 4 জন করিয়া নাইটকে মনোনীত করিয়া 
পাঠাইতে বলেন। রাজা তৃতীয় হেনরীও মহা পরিষদে (তখন ইহ। 
পালামেণ্ট নামে অভিহিত ) কাউন্টি হইতে দূইজন করিয়া নাইট পাঠাইতে 
বলেন। তখনও কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের (৮৮72955 ) কোন প্রতিনিধি 
পার্লামেণ্টে স্থান পায় নাই। 1265 খীষ্টাব্দে প্রথম তদানীন্তন রাজপ্রতিভ, 
€ হ৪০০৫) সাইমন ডি মন্টফোর্ড তাহার প্রসিদ্ধ পালামেণ্টে প্রসব শ্রেণীর 
সভ্য ছাড়াও কয়েকটি নগর হইতে দুইজন করিয়া নাগরিককে €(৮818595 ) 

আহ্বান করেন। এই প্রথম পার্লামেণ্টে সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি 
স্থান পাইল, সেজন্য সাইমন ডি মন্টফোর্ডকে “পার্লামেপ্টের জনক * বল। 
হাইয়া থাকে । কিন্তু তীহার সন্বন্ধে এই আখ্যা সঅম্পর্ণ সার্ক বল৷ 
যায় না। প্রথমতঃ এই পার্লামেন্ট সমস্ত জাতির প্রতিনিধিমূলক বা আধু- 
নিক অর্থে গণতান্ত্রিক হয় নাই, কেননা সাইমন এমন 21টি নর্গর (১০100 ) 
হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করেন যাদের সমর্থন সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় 
ছিল না। রাজাদের মতই পার্লামেন্ট ডাকার তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 
অর্থ সংগ্রহে সন্মতি পাওয়া। 

এরপর রাজা প্রথম এডোয়াড পালামেণকে প্রতিনিধিমূলক করার 
পথে আরও এক পদ অগ্রসর হইলেন। অবশ্য যুদ্ধচালনার জন্য অর্থ- 
সংগ্রহের তাগিদেই তাহাকে ইহা করিতে হইয়াছিল, যাহাতে সহজেই 
সব্বশ্রেণীর নিকট হইতে কর আদায় হয়। 1295 খ্রীষ্টাব্দে আহত 
তাহার পালামেণ্টে ( যাহাকে 20006] 7১611210671 বা “আদর্শ সংসদ+, 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে) সামন্ত ভূম্বামী, যাজকর্গণ, নাইটগগণ ও পৌর 
প্রতিনিধিগণ ( 6%::855৪5) সব্বশ্রেণীর মান্ঘকেই ডাকা হয়, সংখ্যায় প্রায় 
4901 কিন্তু রাজা তাহার করের প্রস্তাব পেশ করার জন্য তিনটি বিভাগে 
(8৫৩০ 652655) তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন-_সামস্ত ভৃস্বামী শ্রেণী (0০163), 
যাজক শ্রেণী (06:85) ও পৌর প্রতিনিধিগণ (০০010015)1 তখন হইতে 
বেশ কিছুদিন এই তিন শ্রেণীর পৃথকভাবে অধিবেশনের একটি প্রথা চালু 
হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে একপ্রকার অজ্ঞতসারেই এই প্রথার পরিবর্তন 
হইয়া পার্লামেন্ট দুইভাগে বসিতে শুরু ফরে। উচ্চ বর্ণের যাজকগণ 
ও সামস্ত ভূস্বামীরা স্বার্থের সমতা হেতু একত্রিত হন, আবার ছোট ছোট 
ভুম্বামীরা এরং পৌর প্রতিনিধিরা (১8:85899) বই একই কারণে একত্র 
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বসেন। নিম্ববণের যাজকরা পার্লামেণ্ে যোগ দিতে বিরত হন এবং 
নিজেদের স্বাধরক্ষার জন্য পৃথক সম্মেলন €০00%601707 ) গঠন করেন। 
এইভাবেই চতুর্দশ শতাব্দীর শেঘের দিকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেণ্টের 
উত্তব হয়, উচ্চকক্ষ লঙউসভা ও নিমনকক্ষ কমন্সসভা বলিয়া অভিহিত হয়। 

এইভাবে কোন প্রকার পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই স্বাভাবিক কারণেই দ্বিকক্ষ 
সংসদ প্রথার (158176181197) ) স্থাষ্টি হয় এবং এই প্রথা পৃথিবীর প্রায় 
সব্বত্রই ছড়াইয়া পড়ে এবং বিটিশ পার্লামেন্টকে “সংসদ জননী* নামে 

অভিহিত করা হয়। এইভাবে শুধু পার্লামেণ্টের কাঠামোরই নতন বূপায়ণ 
নয়, ইহার ক্ষমতারও সম্পসারণ হয়। কর প্রদানে সন্মতি আদায়ের জন্য 
পালামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান প্রথার প্রচলনে রাজারা এই নীতিই পরোক্ষে 
হ্বীকার করিয়া লন যে কাহারও উপর করের বোঝা চাপাইতে হইলে তাহার 
সম্মতি লইতে হইবে অর্থাৎ “ প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর প্রদান নয় | 1407 

খীষ্টাব্দে রাজা চতুর্থ হেনরী আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া করমঞ্জুরি ব্যাপারে 
কমন্স সভার অগ্রাধিকার (101620%) স্বীকার করেন। বর্তমানে ' 

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে নিম্রকক্ষের প্রাধান্যের স্বীকৃতির 
উৎপত্তির এখানেই সূচনা । 

আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কমন্সসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি 
হর। পৃত্বে পৌর প্রতিনিধিরা শুধু অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য 
রাজার নিকট আবেদনই করিতে পারিতেন: এগুলি দূর করিবার জন্য যে 
আইন রচনা হইত ল্ঙদের সম্মতি লইয়া তাহা অনেক সময় আবেদনের 
অনুরূপ হইত না। কিন্তু ক্রমে আইন প্রণয়ন ব্যাপারে লস ও কমন্সের 
ক্ষমতা সমপধ্যায়ে আনা হইল । আইনের মখবন্ধের ভাঘা হইল “বর্তমান 
পার্লামেন্টে সমবেত লস ও কমন্সদের পরামর্শ ও সন্মতিক্রমে ও তাহাদের 

ক্ষমতাবলে মহামান্য রাজা কর্তৃক রচিত। ৮” অর্থাৎ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে 

লর্ডস ও কমন্স সভার সমকক্ষতা স্বীকৃত হইল , বর্তমান শতকে এবিঘয়ে 
কষন্স সভারই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে । পঞ্চদশ শতাব্দীতে “ গোলাপের 
যুদ্ধে (2 ০01 [২০9০৩ ) অভিজাতি ভূম্যধিকারিদের আত্মধাতী সংঘর্ষের 
ফলেই এই শ্রেণী দূর্বল হইয়া পড়ায় কমন্স সভার শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ 
ঘটে। 

দ্বিতীয় যুগ- শাসনতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনের যুগ : 

ব্রিটিশ শাসনতশ্ত্রের ক্রমবিকাশের প্রথমযুগেই (যাহার সমান্তি বলা 
ধায় 1485 খীষ্টাব্দে) শাসনতম্ত্রের মোটামুটি কাঠামো সুপ্রতিটিত হইয়া 
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যায়। রাজতম্ব, প্রিতি কাউন্সিল, পার্লামেন্ট, বিচার সংস্থা প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সুম্পষ্ট বূপ গ্রহণ করে। ইহার পরের যুগ 

যাহা৷ টিউডর ও ট্রয়াট রাজাদের রাজত্বকালে বিন্যস্ত এবং পিউরিটযান বিপ্লুব” 
ও প্রজাতন্ত্র (00000905216) ) যাহার মধ্যে সংঘটিত হয়, সেই' যুগে শাসন- 
তন্ত্রের পুনবিন্যাস সাধিত হয় বলা যায়। টিউডর নৃপতিরা বিচক্ষণ ও 
দক্ষ শাসক ছিলেন। রাজ্যে তখনকার দিনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু 
শান্তি-শৃঙ্খলা তীহারা স্থাপন করিয়াছিলেন যার ফলে রাজ্যের সব্বাঙীন 
উন্নতি সাধিত হয়। টিউডর রাজারা নিরঙ্কশ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও 
পালামেণ্টকে যথাযথ মর্যাদা দিতৈন, কিন্তু টুয়াট রাজারা পা্লামেণ্টকে 
দাবাইয়া রাখিতে যাইয়া সংঘর্ধে লিণ্ড হন, এবং এই সংঘধের ফলশ্তি 

হিসাবে রাজ প্রথম চালসের শিরশ্ছেদ হয় এবং কয়েক বছর রাজতন্ত্রের 
বিলুপ্তি ও কমনওয়েলথ প্রবন্তিত হয়। এই সংঘর্ষের পরিণতি ঘটে 1688 
খীষ্টাব্দে র্তপাত বজ্জিত গৌরবশ্নর বিপ্রবের মাধ্যমে পালামেণ্টের প্রাধান্য 

প্রতিষ্ঠার । পালামেণ্টেরই আহ্বানে সিংহাসনচুযুত ও নিব্বাসিত রাজা 
দ্বিতীয় জেমসের কন্যা মেরী ও জামাতা উইলিয়াম (৬/11118]) 06 0191056) 

যুজ্তভাবে সিংহাসন আরোহণ করেন। তাহাদের সিংহাসন আরোহণ 
পালামেণ্টের সন্তিক্রমেই হয়। পালামেণট চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পাইল। ইুয়াট রাজাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টের 
নেতাদের বিরোধেয় মূল প্রশ্বাটি পালামেণ্টের অনুকলেই নিষ্পত্তি হইয়া 
গেল। রাজারা দাবী করিয়াছিলেন তাহাদের ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদর্ত, সুতরাং 
তাহাদের ক্ষমতার ব্যবহারে তাঁহারা কাহারও নিকট দায়ী নন এবং রাজ্য 

পরিচালনা ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত। পালীমেণ্ট রাজশক্তির 
যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরোধিতা করিয়াছিল, অনেক ব্যাপারেই রাজাকে 

পার্লামেণ্টের সন্্রতি লইয়া কাজ করিতে হইবে এবং জনগণের চিরস্তন 
অধিকারসমূহ রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে বূলিয়। দাবী করিয়াছিল। যাহাতে 
ভবিষ্যতে আর টুয়াট রাজাদের যখেচ্ছাচারের পুনরাবৃত্তি না হইতে পারে 
পালামেণ্ট ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপর্ণ একটি দলিল 
রচনা করিয়া আইন হিসাবে গ্রহণ করিল। ইহারই নাম 'অধিকার বিল 
বা 9111 ০01 [২1805 | ইহাতে ট্য়াট রাজাদের নানাবিধ বেআইনী 

আচরণের উদ্ধৃতি করিয়৷ যাহাতে এগুলির পূনরাবৃত্তি না হইতে পারে এমন 
সব মূলনীতি লিপিবদ্ধ হইল । কতকগুলি ব্যাপারে রাজার ক্ষমতা প্রয়োগ 
অবৈধ বলিয়া ঘোঘিত হইল,-যেমন রাজার খেয়াল খুপীমত কোন আইন 
স্থগিত রাখা বা বাতিল করা, পালামেণ্টের অনুমোদন ছাঁড়া কর ধাধ্য করা, 
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রাজার খুসীমত রাজকীয় কমিশন বা বিচারালয় স্থাপন করা, পার্লামেন্টের 
সন্মতি ব্যতীত শান্তির সময় স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখা ইত্যাদি। এছাড়া 
জনগণের কয়েকটি অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল--যেমন রাজার 
কাছে প্রজাদের আবেদন করার অধিকার, প্রোটেষ্ট্যান্টঈদের আত্মরক্ষার জন্য 
অস্ত্র রাখিবার অধিকার, পার্লানেণ্টের সদস্যদের ধক্ততা ও বিতর্ক করিবার 
পর্ণ স্বাধীনতী এবং নার্গরিকদের কয়েক বিঘয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা । 
ইছাঁও স্বীকৃত হয় ষে পার্লামেণ্টের সদস্য নিব্বাচন রাজার প্রভাবমুক্ত ও 
নিরপেক্ষ হইবে এবং পার্লামেন্টের অধিবেশন দীর্ঘদিন অন্তর হইবে না। 
এককথায় পার্লামেন্টই যে চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং রাজা পার্লামেণ্টের 
নিয়ন্ত্রণীধীন ইহা স্থির হইয়া গেল। এরপর 1701 খীষ্টাব্দের সেটলমেন্ট 
আইন (4০% ০? 96111217611) যাহাতে রাণী এ্যানের মৃত্যুর পর একজন 

ক্যাথলিক রাজা হইতে না পারে বাজ-উত্তরাধিকার নিদ্ধারণ করিয়া দিয়া 

পার্লামেণ্টের সাব্বভৌমত্বের নৃতন নজির স্থাপন করিল। হ্যানোভার 

বংশের রাজার পার্লামেন্টের মঞ্তুরিবলেই বাজত্ব চালাইবার অধিকার লাভ 

করেন। এই আঁইনে শাসনতন্ত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিও স্বীকৃত 

হয়। তাহা হইল বিচারকদের অখণ্ড স্বাধীনতা যাহাকে নাগরিকদের 

মৌল অধিকারসমূছের রক্ষাকবচ বলা হয়। 
অধিকার বিল প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মৌল নীতিগুলিরও 

মোটামুটি রূপরেখা স্থির হইয়া গেল বলা যায়। এই ঘটনাটি পূর্ববাণিত 

শাসনতন্ত্র বিবর্তনের তৃতীয় যূর্গে সংঘটিত হইলেও শাসনতান্ত্রিক তাৎপধ্য 

ও চরিত্রের দিক হইতে ইহাকে দ্বিতীয় যুগের মধ্যে ধরাই বোধহয় সঙ্গত । 

তৃতীক্ম যুগ-শাসনতন্ত্রের আধুনিকীকরণেরাঁযুগ : 

পরবর্তী যুগে আজ পধ্যন্ত সাংবিধানিক দিক হইতে বহু গুরুত্বপৃণ 

বিষয়ে অগ্রগতি সংঘটিত হইলেও সেগুলিকে এ পরাতে সব নীতি ও 

বা স্ফরণ বলা যায়। এগুলির বিশদ আলোচনা বর্তমান শাসনতন্ত্রের 

বিশ্েঘণ প্রসঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হইবে । এখানে শুধু তাহাদের 

মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইতেছে। এগুলি হইল 2. 

(1) রাজার ক্ষমতার ক্রমান্বয়ে সঙ্কোচন (2). দলীয় প্রথার উদ্ভব, 

এ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসতীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং সংসদীয় শাসনব্যবস্থার 

প্রবর্তন, (4) পার্লামেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতার ক্রমবিকাশ, (5) কমন্স- 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
বর্তগান বিটিশ শাসঅতগ্ত্রের প্রকাতি ও 

চরিত্রগত 1বশিষ্টা 

ব্রিটিশ শাসনতন্তরের প্রকৃতি : 
পৃৰর্ব অধ্যায়ে আমর! দেখিয়াছি কিভাবে বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে 

কতকগুলি প্রথা, রীতিনীতি ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার সমা- 

বেশকে আমরা এককথায় বিটিশ শাসনতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়৷ থাকি। 
এখন আমরা ইহার প্রকৃতি ও স্বরূপ নিবিড়ভাবে অনুধাবন করিতে চেষ্টা 

করিব। বিটিশ শাসনতন্ব বলিতে আমরা কিন্ত কতকগুলি নিদ্দিষ্ট ও 

ধার'বদ্ধভাবে লিখিত নিয়ম বা রীতিনীতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতে 
পারিনা, যেমন পারি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারত বা ক্যানাডার সংবিধানের 

ক্ষেত্রে। ব্িটিশ শাসনতন্ন সদাই চলমান, কখনও স্থিতিশীল নয়, কাজেই 

ইহণ যেন মবীচিকার মত ধরাছৌয়ার বাহিরে । রাজার বা ক্যাবিনেটের 
বা প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে আজ যাহা লেখা হইবে অদ্শতাব্দীর মধ্যে 
তাহা! অবাস্তব ও অচল হইয়া যাইবে এবং ব্িটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোন 

্রন্থেই উহার সম্পূর্ণ ও অখণ্ড রূপের বর্ণ না পাওয়া যাইবে না। 
একাটি গল্প আছে, একজন আমেরিকান ছাত্র একদা লণ্ডনের কোন 

গ্রন্থাগারে যাইয়া এককপি বিটিশ সংবিধান দেখিতে চাহিয়া গ্রন্থাগারের 

কন্মীদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্ত ছাত্রাটির অভিজ্ঞতার দিক 
হইতে দেখিলে সে অস্বাভাবিক কিছুই করে নাই। কেননা তাহার দেশে 

শৈশব হইতেই সংবিধান বলিতে যে কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি লিখিত পুস্তিকা 
দেখিরা আসিয়াছে এবং বিদ্যালয়ে অধ্যয়নও করিয়াছে যাহার ধারাগুলিতে 
শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং যাহাতে শাসন- 
ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক চিত্র কটিরা উঠিয়াছে। সুতরাং শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে 

তাঁহার ধারণা অনুযায়ী বিটেনেও অনুরূপ একটা শাসনতন্ব থাকিবে এটা 

আশা। কর৷ খুবই স্বাভাবিক। আবার বিটেনে এই ধরনের পুস্তিকালিপিবদ্ধ 
শীসনতন্ত্ন না থাকায় এ গ্রন্থাগারের কর্মীদেরও ছাত্রটির প্রশে বিস্মিত 

হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয়। ্ 
এই বিভ্রান্তির আসল কারণ হইল শাসনতন্ব সম্বন্ধে দূপক্ষের ধারণার 

অধ্যে মৌলিক পার্ধক্য। ব্রিটেনে, যুক্তরাষ্ট্র বা ফান্স বা ভারতের ন্যায় 



বন্তমান ঝ্রিটিশ শাসনতত্বের প্রকৃতি ও চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য পা 

সংবিধান রচনার জন্য কোন পরিষদ বসে নাই। বল! হইয়া থাকে বিটিশ 
শাসনতন্ত্র আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে। কেহ তৈয়ারি করে নাই। যে, 
বিরামহীন প্রক্রিয়ার ফলে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে আছে বিভিন্ন 
যুগে পুপ্তীভূত সনদ সমূহ, বিধিবদ্ধ আইন (968895), বিচারকের ব্যাখ্যা, 

নজির, প্রচলিত রীতি, দীর্ঘ ্তিহ্যপূর্ণ প্রথা ইত্যাদি। সার উইলিয়াম 
এ্যানসনের (20592) ভাঘায়, বিটিশ শাসনতন্ত্র হইল একটি পূব পরিকল্পনা- 
বিহীন সৌধ যাহার বছবার মালিকানা পরিবর্তন হইয়াছে এবং বিভিন্ন মালিক 
যাহাতে নিজের প্রয়োজন 'ও রুচি অনুসারে সংযোজন বা পরিবর্তন করি- 
য়াছেন, কিন্তু কেহই পৌবটি একেবারে ধূলিসাৎ করিয়া নৃতনভাবে পরি- 
কপ্পনামত গড়িয়া তোলেন নাই। কাজেই ইহার মধ্যে সৌনষ্ভব ও সঙ্গতির 
অভাব লক্ষ করা যায়। 

অপরপনক্ষে বৃক্তরাষ্ট, ফান্স প্রভৃতি দেশে শাসনতন্ত্র বলিতে বোঝায় 

একটি গঁণপরিঘদ কর্তৃক গৃহীত কতকগুলি মূলনীতির ভি্তিতে সুপরি- 
কল্পিততাবে বিধিবদ্ধ সুঠাম একটি দলিল। ব্রিটেনে এই রকমের কিছু 

না দেখিরা ফরাসী ল্খেক ভি, টকৃভিল (79 7০০৫০%115) অসহিষ্তাবে 

ঘোঘণা করেন, বিটিশ শাসনতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই” অনুরূপভাবে 

যুক্তরাষ্রের টম পেনও (০27 ৮০176) বারের ফরাসী বিপ্লবের সমালোচন। 
প্রসঙ্গে বিটিশ শাসনতন্বের গুণকীর্তনের জবাবে বলিয়াছেন, “মি: বার্ক কি 

বিটিণ শাসনতন্ত্র হিসাবে প্রত্যক্ষ কিছু দেখাইতে পারেন? না পারিলে 
ন্যয্যভাবেই আমরা পিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এ সম্বন্ধে যত কথাই বলা 
হইর। থাকুক একপ কোন বস্থ নাই, বা কখনও ছিলন1।”/ 

কিন্ত বার্ক বা ডি, টক্ভিন-দুইজনের কাহারও উক্তিই গ্রহণযোগ্য 
নয়। কেননা তাহারা “শাসনতন্ত্র” শব্দাটি অত্যন্ত জংকীণ অর্থে গ্রহণ 

করিরাছেন। তাহাদের ধারণা অনুসারে শাসনতন্ত্র শুধু একটি বিশেষ 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদ কর্তৃক রচিত কতকগুলি লিপিবদ্ধ নীতি যাহার 

পরিবন্তন একটি বিশেষ পদ্ধতি সাপেক্ষ এবং শাসনতন্ত্র সেগুলির মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞীনে "শাসনতন্ত্র শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত 
হয় এবং লিখিত বা অলিখিত সমস্ত নিয়মের সমাষ্টকে বুঝায় যাহার দ্বারা শীসন- 
যন্ত্রের সমূহ' ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই অর্থে এমন কোন রাষ্ট্র থাকিতে 
পারে না যাহার শাসনতন্ত্র নাই। যুক্তরাষ্ট্র বা ফান্স যেখানে তথাকথিত 
লিখিত সংবিধান প্রচলিত, সেখানেও এই অর্থে শাসনতম্ব শুধু লিখিত 
নিয়মাবলীর মধ্যেই বিধৃত নয়, সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যেসব প্রথা শাসন- 
তান্িক রীতিনীতি, বিচারকের ব্যাখ্যা, মূল লিখিত শাসনতত্ত্রকে সম্পূসারিত 
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ও কাধ্যকরী করিয়া তোলে সে সমস্তই শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত । এই অর্থে 
বিটেনেও যেমন শাসনতন্ আছে, যুক্তরাষ্ট্র, ফান্স প্রভৃতি দেশেও সেই 
রকমই শাসনতন্ত্র আছে। পার্থক্য শুধু পদ্ধতিগত ও বিভিন্ন উপাদানের 
পরিমার্গত, নীতিগত বা গুণগত নয়। তথাকথিত লিখিত শাসনতন্ত্রেও 

অনেক লিখিত সনদ, বিধিবদ্ধ আইন (9৪186) প্রভৃতি বিক্ষিগুভাবে 
বর্তমান। তবে ব্িটেনে শাসনতান্ত্রিক বিধিগুলি একন্রে একা্ট দলিলে 
সমন্বিত করার কোন প্রয়াস হয় নাই। কিন্তু সেজন্য ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার 
করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। 

শাসনতন্ত্রের বিবয়বস্ত : 
বিটিশ শাসনতন্ত্রের বিঘয়বস্ত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলেই 

অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্বের সহিত ইহার মৌলিক সাদ্শ্য সম্বন্ধে আরও 

স্থনিশ্চিত হওয়া যাইবে । ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান বিঘয়বস্তগুলি নিয়োজ- 

তাবে উল্লেখ করা যায়__ 

প্রথমত: আইনসভা বা পালামেণ্টের গঠন ও কাধ্যপদ্ধতি সংক্রান্ত 
নিয়মাবলী | পালামেণ্টের বর্তমান সংগঠন কিভাবে ক্রমবিকাশের ফলে 
গড়িয়া উঠিয়াছে, পৃব্বেই বলা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রথা, নজির, 

বিধিবদ্ধ আইন প্রভৃতি কাধ্যকরী হইয়াছে। কাধ্যপদ্ধতি সংক্রান্ত বিধি- 

গুলিও একইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাছাড়াও স্পীকারদের বিভিন্ন সমরে 
প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলি বিশেঘভাবে সক্রিয় হইয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ শাসনবিভাগ বাহা আইন অনসারে প্রশাসন চালু রাখে তাহার 

সংগঠন ও কন্মতত্পরতা সংক্রান্ত শীতিসমৃহ। ন্বিটেনে সংসদীয় শাসন- 
ব্যবস্থার কিভাবে উদ্ভব হইয়াছে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে । এই ব্যবস্থা 

প্রধানত: কতকগুলি অলিখিত প্রথাদ্বারা নিয়ন্রিত হর, যেমন ক্যাবিনেটের 

ক্রিয়াকলাপ, প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা, পালানেণ্টের শঙ্গে ক্যাবিনেটের সম্পর্ক, 
ক্যাবিনেটের সঙ্গে স্থায়ী কন্দ্রচারীদের (011 8০9151০9) পারস্পরিক 

সম্বন্ধ, ইত্যাদি। স্থানীর শাসনব্যবস্থাও, যাহার মধ্যে পৌর (1৬ 811021) 
এবং গ্রামীন (6181) শাসনব্যবস্থাও ধর্তব্য, এই বিভার্গেরই অন্তর্গতি। এ 

সম্পর্কে ও কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক সংক্রান্ত নিয়ম- 
কানুন কতকটা লিখিত আইন ও কতকটা শাসনতান্বিক রীতিনীতি দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এ সমস্তই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অংশ। 
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তৃতীয়তঃ বিচাঁরবিভার্গের সংগঠন, কর্ম্পদ্ধতি, বিচারকদের স্বাবীনতা-_ 

এ সমস্ত বিষয়ই শাঁসনতন্ত্রেরে আওতায় পড়ে 

এছাড়া তিন বিভার্গের পারস্পরিক সম্পক নিদ্ধারণ, নাগরিক অধিকার 

নির্ণয় প্রভৃতি ব্যাপারও শাসনতন্ত্র আলোচনার অন্তর্গত। 
যে কোন দেশের শাসনতন্ত্র বিশ্ঘর্ণ করিলেই এই বিঘয়বস্তগুলিই 

দেখা যাইবে, যদিও তাহাদের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ভিন্ন হইতে পারে। স্সতরাং 

বিভিন্ন দেশের শাসনতস্ত্বের মধ্যে কোন মৌলিক পার্ক; নাই'। 

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উপাদানসমূহ : 
ব্রিটিশ শাসনতত্ত্রের প্রকৃতি ও চাষিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার 

পর আমরা এখন ইহার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পধ্যালোচন! 
করিব। তাহাতে বিটিশ শাসনতশ্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট 

হইবে। এই উপাদানগুলি প্রধানত; দুই শ্রেণীতে পড়ে (1) শাসন- 
তান্ত্রিক আইন (৪ 01 006 ০0500001020), ও (2) শাসনতান্বিক 
রীতিনীতি (00170000205 01 0)6 0011511606100)1 এখানে আমাদের 

অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য এই নয় যে 
প্রথমটি লিখিত এবং দ্বিতীয়টি অলিখিত, যদিও কতকাংশে তাহা সত্য 
কিন্তু সম্পূভাবে নয়; কেননা এগুলি ভালভাবে বিশেষণ করিলে দেখা 
যাইবে এমন অনেক শাসনতান্ত্িক আইন আছে যাহা লিখিত হয় নাই, 

আবার শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির কিছু অংশ লিখিত হইয়াছে । শাসন- 
তাম্বিক রীতিনীতি সম্বন্ধে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করিব। এখানে 
শুধু এইটুকু বলা দরকার যে এই দৃই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হইতেছে, 
শাসনতান্ত্রিক আইন বলিতে বুঝায় শাসনতম্ত্রের সেই অংশটি যাহা বিচারালর 

কর্তৃক স্বীকৃত এবং বিচারালয় যাহ কাধ্যকরী করে, অপরপক্ষে শাসনতান্ত্রিক 
রীতিনীতি বলিতে বুঝায় শাসনতন্ত্রের সেই অংশ যাহা বিচারালয় বিচারকাধ্যে 
স্বীকৃতি দেয় না বা কাধ্যকরী করে না. যদিও কাধ্যতঃ সেগুলি চালু থাকিতে 
পারে। শাসনতান্ত্রিক আইনের মধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। নিয়ে 

বিভিন্ন শ্রেণীর শাসনতাম্ত্বিক আইনের উল্লেখ করা হইতেছে । 
1. গুরুত্বপূণ চুক্তি সম্বলিত কতকগুলি এঁতিহাসিক দলিল যাহা 

বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধানে গুহীত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ইহাদের মধ্যে উল্লেখ করা যাইতে পারে-1215 .সালের মহাসনদ 
(19£58 08108), 1628 সালের অধিকারের আবেদন (০00০0 ০£ 

[২18008), 1689 সালের অধিকারের বিল (8101 ০ 1815), ইত্যাদি 
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2, দ্বিতীয় পধ্যায়ে পড়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়ে 
পালামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধতাবে রচিত আইন (96809165) | দৃষ্টান্তস্বরূপ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে হেবিয়াস কাস আইন (1679)-_ব্যক্তিগত 

স্বাধীনতা সম্বন্ধে; সেটলূমেট আইন (1701)- সিংহাসনে উত্তরাধিকার 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে; 1832, 1867, 1884-85 রিফর্ম আইনসমূহ--ভোটাধিকার 

সম্পূ্সারণ সম্বন্ধে, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন আইন (1835) নাগরিক 
পৌর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে; 1873-716 জুডিকেচার আইন-__বিচার সংস্থা 
সংগঠন সম্বন্ধে, ট্রাটিউট অব ওয়েষ্টমিনষ্টার (1931) ডোমিনিয়নগুলির 
রাজনৈতিক সংস্থান সম্বন্ধে, ইত্যাদি । 

3, তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে পব্বোক্ত সনদ ও বিধিবদ্ধ আইনসমূহের 
প্রকৃতি অর্থ সম্বন্ধে বিচারকদের ব্যাখ্যা। এইগুলিতে ব্যবহৃত শব্দের 

অর্থ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ থাকিয়া যায় যার চূড়ান্ত ভাঘ্য করার অধিকার 
আদালতের উপর বর্তায়। যুভরাষ্্র প্রভৃতি অন্যান্য দেশেও সংবিধানে 
ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যাংশসমূহের গ্রহণযোগ্য চূড়ান্ত ব্যাপার ভারও বিচারক- 
দের উপরই ন্যস্ত। তবে সেখানে আইনসভা কর্তৃক রচিত আইনকে 
সংবিধান বহিতত বলিয়া অবৈধ ঘোষণা করিয়া নাকচ করিবার ক্ষমতা 
বিচারকদের আছে; বিটেনে কিন্ত বিচারকদের সেই ক্ষমতা নাই। কিন্তু 
বিচারকদের ব্যাখ্যাই চুড়ান্ত ও সহ্বজনগ্রাহ্য বলিয়া গৃহীত হয় এবং এগুলি 
ব্িটিশ শাসনতন্ত্রের একটি বিশিষ্ট অংশ বলিয়া! পরিগণিত । 

4. বিটিশ শাসনতত্ের আইনগত অংশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 

বিভাগ হইল চিরাচরিত বিধানের (09200700.]9) নিয়মকানুন সমৃহ। 

এগুলি আইন বলিয়া গণ্য হইলে'ও কখনও পালামেপ্ট কর্তৃক আনষ্ঠানিকতাবে 
গৃহীত হয় নাই এবং অলিখিতই রহিয়াছে। এগুলির উৎপত্তির মূলে 
রহিয়াছে চিরাচরিত প্রথা ও বিচারকর্গণ কর্তৃক তাহাদের প্রয়োর্গ। কাল- 
ক্রমে এরূপ বহু নিয়মকানুন পালামেণ্টের আইন হিসাবে পাশ হইয়াছে, 
তখন তাহার] বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত হয়। কিন্তু তাহা সন্তেও এখনও 

বু একপ চিরাচরিত বিধান শাসনতন্বের অন্তরভুভ রহিয়াছে । দৃষ্টান্তস্বরূপ, 
রাজার প্রেরগেটিত ক্ষমতা (পুরাকাল হইতে রাজার নিজস্ব ক্ষমতা যাহা 
পালামেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় নাই), ফৌজদারি মামলায় জরির বিচার 
প্রথা, বাক্ স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা প্রভৃতি নাগরিক অধিকার 
ইত্যাদি উল্লেখ করা যাইতে পারে। পৃব্ববণিত . তিনটি উপাদানের মত 
এইটি কিন্তু লিখিত নয়, যদিও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ এই উপাদানটির ভিত্তিতে প্রোথিত। 



বর্তমান ব্িটিশ শাসনতন্ত্র প্রকৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য 21 

5, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি €( 0009001008 ) 2 সব্বশেষে আমরা 

দেখি বিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান এবং বিশিষ্ট উপাদান- শাসনতান্ত্রিক 

রীতিনীতি বা “কনভেনসন ' যাহা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রে অতীর গুরুত্বপূণ্ 

স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ডাইসিই (701০9 ) প্রথম এই শব্দটিকে চালু 

করেন এবং শাসনতত্ত্রেরে আইন হইতে ইহাদের পার্থক্যের উপর মনো- 

যোগ আকর্ধণ করেন। কনভেনসনগুলি শাসনতন্ত্রের একটি অচ্ছেদ্য এবং 

অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এগুলি শুধু যে শাসনতান্ত্রিক আইনের চেয়ে কোন 

অংশে কম নয় তাহাই নহে, অধ্যাপক আইভর জেনিংসের তাঘায়, ' তাহারা 

আইনের শুফ অস্থিতে মাংসের প্রলেপ লার্গায়। তাহারাই শাসনতগ্রের 

আইনগত অংশকে কার্যকরী করে এবং নূতন নূতন উদীয়মান চিন্তাধারার 

সহিত উহার সামগ্রস্য বিধান করে। “* 
শুধু শাসনতন্বের আইনগত অংশ জাঁনিলে, বিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে 

অসম্পূর্ণ ধারণা অথবা ভূল ধারণাই হইবে। আইনগত ভাবে রাজার বছু 

ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ; কিন্ত বাস্তব ক্ষেত্রে রাজার নামে মদ্্রিসভাই সমস্ত 

ক্ষমতা প্রয়োগ করে। আইনগতভাবে কমন্স সভায় পরাজিত হইলে 

মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই, কিন্ত আসলে 

এ অবস্থায় মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে নৈতিক দিক হইতে বাধ্য। অবশ্য 

না করিলে আদালত কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবে না বা কোন 

প্রতিবিধান করিবে না। “কনভেনসনস্ * বলিতে বোঝায় কতকগুলি প্রথা, 

ইতিহ্য বা প্রচলিত অভ্যাস বা নজির যাহার ভিভ্তিতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র 

চালু থাকিয়াছে এবং যেগুলি বাতিল করিলে শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া যাইবে! 

ডাইসি এগুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে নৈতিক বিধিনিঘেধ (78155 ০1 0০011. 

(1০81 17)0781115 ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন যাহ! গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী 

কর্তৃত্বস্থানীয় রাজপুরুঘদের অধিকাংশ কাধ্যকলাপ এবং নিজেদের মধ্যে 

পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্ত যেহেতু এগুলি লিপিবদ্ধ 

নয় ইহাদের নিশ্চিত অর্থ পাওয়া খুবই দুরূুহ। ঠিক কোন্ সময় যে একটি 

প্রথা শাসনতান্ত্রিক রীতিতে পরিণত হইয়াছে বলা খুবই দুরূহ । দুই একটি 

দৃ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। পূর্বে রাজা মন্ত্রিসভায় উপস্থিত থাকিতেন 

এবং সভার নেতৃত্ব করিতেন। প্রথম জঙ্্ভ ইংরাজী না জানায় মন্ত্রিসভায় 
যোগ দিতেন না। দৈবচক্রে ব্যাপারটা ঘটে, পরিকল্লিত ভাবে নয়। 

এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জও এ নিয়ম অনুসরণ করিতে থাকেন, ক্রমে 

অর 021611710065, 110৩ হস 8120. ৮0৩ ০0129062205 10161077),8.967 5 

[0 85-82, 
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বর্তমানে মগ্ত্রিসভায় প্লাজার অনুপস্থিতিই একটা শাসনতাস্ত্রিক নিয়ম বা রীতিতে 
দাড়াইয়াছে বাহ? রাষ্ট্রকাধ্যে মন্ত্রিসভা পণ দায়িত্ব এবং রাজার দায়িত্বহীনতার 
নীতির সঙ্গে খুবই সঙ্গত হইয়াছে। কোন বিল পালামেণ্টের দুই কক্ষে 
পাশ হওয়ার পর রাজার সন্মতি লার্গে। এ সম্মতি কতিরেকে উহা 
আইনে পরিণতি হয় না! আইনতঃ সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়া সম্পৃ্ 
রাজা বা রাণীর ইচ্ছাধীন। কিন্তু রাণী এ্যানের পর এপধস্ত কোন দ্বাজা 
বা রাণী এই অসন্মতির ক্ষমত প্রয়োগ করেন নাই। বর্তমানে রাজার 
সম্মতি প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা লোপ একটি স্দৃঢ় কনভেনশনে পরিণত হইয়াছে । 

কোন রাজা বা রাণী পার্লামেণ্টে গৃহীত বিলে সম্মতি না দেওয়ার কথা৷ 
এখন কেহ চিন্তাই করিতে পারেন না। 

অন্য একটি রীতির কথা ধরা, যাক। পৃব্বে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ 
লর্ড বা কমন্স সভা হইতে নিক্বিচারে হইত কিন্তু 1902 সালে লঙ সলস্- 
বেরির (7.0: 9211990 ) পদত্যাগের পর লর্ডসভা হইতে আর কোন 

ব্যক্তিকে স্থায়ীভাবে প্রধানমন্ত্রীপদে মনোনীত না করায় ইহা প্রায় একটি 

শাসনতান্ত্রিক রীতিতে দীড়াইয়াছে যে প্রধানমন্ত্রীকে কমন্সসভার সভ্য হইতে 

হইবে। দষ্টান্তস্বূপ 1923 সনে যদিও লর্ড কাজ্জন লসভায় সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন তাহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ না করিয়া 

কমন্সসভায় রক্ষণশীল দলের অন্যতম নেতা ব্যাল্ডুইনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ 
করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কমন্স সভাতেও অষ্টেন 

চেত্বারলেন এ দলের অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতা ছিলেন। তারপর হইতে 
এ পধ্যন্ত আর লর্ডসভার কোন সভ্য প্রধানমন্ত্রী হন নাই। একবার মাত্র 
ব্যতিক্রম দেখা যায়; তাহাও নিয়মটিকেই প্রমাণিত করে। 1966 সনে 

হ্যারল্ড ম্যাকৃমিলান প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিবার পর লর্ড হিউম (7-01৫ 

770105 ) এ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি লুডসভার সদস্যপদ তথা 
লর্ড উপাধি ত্যাগ করিয়া কমন্সসভার একটি উপনিব্বাচনে প্রতিহ্বান্দিতা 

করেন এবং জয়ী হইয়া কমন্সসভার সভ্য হিসাবেই প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্িত 

থাকেন। ন্ভুতরাং লর্ড হিউমের এই কাধ্যে প্রথাটিরই স্বীকৃতি পাওয়া 

যায়।ট১) এটা একটা কনভেনশনে দীড়াইয়া যাইতেছে যদিও আরও 

কিছুদিন না যাইলে এ অঙ্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। এই অনি্দিষ্টতা 
কনভেনশনের আর একটি বিশেঘত্ব যাহা উহাকে শাসনতান্ত্রিক আইন হইতে 

চিহ্নিত করিয়া দেয়। 

(১) 1৪.০55৪" নামটর বানানগত উচ্চারণ যদিও “হোম” হওয়া! উচিত; কিন্তু সাময়িক 
পত্রপত্রিকায় নামটা “হিউম'' বলিয়াই লিখিত দেখ! গিয়াছে। 
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কিন্ত কতকগুলি কনতেনসন এতই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সবজনবিদিত যে 

তাহানের সম্বন্ধে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই এবং প্রায় আইনের মতই 
সব্বশ্রেণীর লোক স্বীকার করিয়া লয় যেমন, পাঁলামেণ্টের- দুই অধিশ 

বেশনের মধ্যে এক বছরের বেশী ব্যবধান হইবে না ; পার্লামেণ্টের আস্থা 

হারাইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে, জথবা পালামেণ্ট ভাঙ্গিয়া 

দিয়া নতন নিব্বাচন করাইতে হইবে এবং নৃতন নিব্বাচনে শাসকদল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করিলে তখনই পদত্যাগ করিতে হইবে ; কমন্স- 

সভার ম্পীকারকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হইবে এবং স্পীকার নিব্বাচিত 
হওয়া মাত্র তাহাকে তাহার রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পকচ্ছেদ করিতে 

হইবে ; ইত্যাদি। 

কনভেনসনের প্রকারভেদ : 

কনভেনসনগুলিকে সাধারণত; তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়-_ 
(1) ক্যাবিনেটব্যবস্থা সম্পকীঁয় রীতিনীতি, (3) পালামেন্ট সম্পকীঁয় 
রীতিনীতি, (3) কমনওয়েলথ সম্পকীয় রীতিনীতি। 

(1) প্রথম শ্রেণীর রীতিনীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যেমন, 
ক্যাবিনেটের সভ্যর্গণকে অর্থাৎ মন্ত্রীগণকে পার্লামেণ্টের কোন এক কক্ষের 

সভ্য হইতে হইবে। পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠটল হইতেই মন্ত্রীরা নিযুক্ত 
হুইবেন এবং তীহাদের এই দলের নিব্বাচিত নেতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর 

নেতৃত্বে কাজ করিতে হইবে। মন্ত্রিসভা সকল কাধ্যকলাপের জন্য পার্লা- 
মেণ্টের কাছে জবাবদিহি করিতে বাধ্য এবং উহার নিকট দারী থাকিবে । 

এই' দায়িত্ব একাধারে একক ও যৌথ। অর্থাৎ যদি পালামেনট কোন 

মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা ভোট পাশ করে কোন ক্ষেত্রে শুধু সেই মন্ত্রীকেই পদ- 
ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা যৌথভাবে পদত্যাগ 

করিবে অথবা যদি তাহাদের ধারণা হয় ফে পার্লামেণ্টের আস্থা হায়াইলেও 

নিব্বাচকমণ্ডলী তীহাদের প্রতি আস্থাভাজন আছে তবে তাহারা রাজাকে 

পাললামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নৃতন নিব্বাচন অনুষ্ঠান করিবার পরামর্শ দিবেন 
এবং নূতন নিব্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী কাজ করিবেন। অর্থাৎ নিব্বা- 
চকমণ্ডলীর রায় যদি তীহাদের পক্ষে যায় এবং তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা 

পদত্যাগ করিবেন ও বিরোধীদল্কে যাহারা পালামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 

অজ্জন করিয়াছেন তাহাদের মদ্ত্রিসভা গঠন করিতে দিবেন। যদি সাধারণ 

নিব্বাচনের ফলে কোন একাটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তবে শাসকদল 
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নবনিব্বাচিত পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকিয়া ভোটে নিজেদের ভাগ 
নির্ণয় করিতে পারে, যেমন 1924 সনে রক্ষণশীল দল করিয়াছিল, কিন্তু 
দ্বিতীয়বার রাজাকে পালামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নৃতন নির্বাচন অনুষ্ঠান করি- 
বেনা। পররা,নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে, বিশেঘ করিয়া যুদ্ধ বা শাস্তি 
ঘোষণার ব্যাপারে মন্ত্রিসভাকে পার্লামেণের অনুমোদন লইতে হইবে। 
এই শ্রেণীর কনভেনশনগুলির অন্তনিহিত ভাব হইল আইনগত সাব্বভৌমত্বের 
অধিকারী (16881 509%56120 ) রাজা সমেত পার্লামেন্ট এবং রাজনৈতিক 
সাব্বভৌমত্বেরে অধিকারী (৮১০11002] 59৮০:615 ) নিব্বাচকমণ্ডলীর 

মধ্যে সমনৃয় স্বাপন। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মূলনীতি হইল দৈনন্দিন 
শীসনব্যাপারে মন্ত্রিসভার . মূখ্য ভূমিকা অবশ্য পালামেণ্টেন অন্মোদন 

সাপেক্ষে; কিন্তু চূড়ান্ত ক্ষমতা ও চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারী নিবর্বাচক- 
মণ্ডলী । উপরোক্ত শ্রেণীর কনতেনশনগুলি এই মূল নীতিকে স্ুষ্ঠুরূপে 
কার্যকর করিতে সাহায্য করে। 

(2) দ্বিতীয় শ্রেণীর কনভেনশনগুলি পার্লামেণ্টের কার্যকলাপ 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার সহায়ক। যেমন, পালামেণ্টের অধিবেশন এক 
বছরের মধ্যে অন্ততঃ একবার আবশ্যিক। রাজা বা মন্ত্রিসভা যাহাতে 
স্বৈরাচারী না হইতে পারে. এটা তার রক্ষাকবচ বলা যায়। হাউস অব 
কমন্সের স্পীকার দলীয় রাজনীতি বভ্জন করিবেন এবং তাহার পরিবর্তে 

প্রতিদবন্দিতা করিবেন না। যেহেতু সংসদীয় শাসনব্যবস্থা দলীয় রাজনীতি- 
ভিত্তিক পার্লামেন্টের কাধ্যপরিচালনার জন্য একজন দলনিরপেক্ষ সভা- 
পতির একান্ত প্রয়োজন এবং এজন্যই স্পীকারের নিরপেক্ষতা সম্পক্ষিত 

কনভেনসনের উদ্ভব। কিন্তু তাহাকে যদি নিব্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে 
হয় তবে তাহাকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা ছাড়া গত্যত্তর থাকে 
না, সেজন্যই আর একটি পরিপূরক কনভেনসনের উৎপত্তি যে যতদিন 
তিনি পাললামেণ্টে নিব্বাচন প্রার্থী হইতে চাহিবেন তাহার আসনে কেহ 
প্রতিদ্বন্দিতা করিবে না। আর একটি কনভেনসন অনুযায়ী হাউস অব 
লূর্ডস্ যখন সব্রোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে কাধ্য করে তখন “ল লড" 
(অর্থাৎ লর্ডসতার কয়েকজন আইন বিশারদ মনোনীত সদস্য) ব্যতীত অন্য 
কেহ এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিবেন না । এছাড়া আইন প্রণয়ন 

সংক্রান্ত প্রভৃতি ও সেই সম্পর্কে দুই কক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে 
নানা কনভেনশন প্রচলিত হইয়াছে যেগুলি দ্বারাই মূলতঃ এব্যাপারে দৃই 
কক্ষের সম্পর্ক নিয়ন্রিত হইত 1911 সন পধ্যন্ত। কিন্তু প্র বছর এ 
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সম্পকে পালামেণ্টে এ্যান্ট (79111870606 &০6) নামে একটি আইন পাশ 

হয়, যাহাতে আইনের দ্বারা দূই কক্ষের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হর। এই আইনটি 
আবার 1949 সনে কিছু পরিবন্তিত হয় যাহার ফলে হাউস অব লর্ডসের 
ক্ষমতা আরও খবন্ব করা হয়। বর্তমানে এই ব্যাপারে এই আইন দুইটি 
পর্বের কনতেনসনগুলির স্থান লইয়াছে। এছাড়া পার্লামেন্টের কাধ্য- 

পদ্ধতি সম্বন্ধীয় অনেক নিয়মই কনভেনসনগত। যেমন, পালামেণ্টে 
বিতর্কে শাসকদলের একজন বস্তার বক্ততার পর বিরোধীদলের একজনকে 
বক্ততা দিতে দেওয়া হইবে যাহাতে দুই দলই' সমান সুযোগের অধিকারী 
হয়। আর একটি কনভেনসন অনুযায়ী পার্লামেণ্টের কাধ্যসূচী প্রণয়ন 
ব্যাপারে বিভিন্ন দলের নেতাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়। এইবপ 

আরও বহু কনভেনসন আছে যাহাতে নিরোধী দল বা দলগুলিকে তাহাদের 

বক্তব্য রাখিবার সুযোগ সুবিধং দেওয়৷ হয়। শাসনকাধ্যে বিরোধী দলের 
সক্রিয় ভূমিকার স্বীকৃতি কনভেনসনের ভিভিতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! 

(3) পূর্বেকার ব্রিটিশ সামাজ্যর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন স্বারত্বশাসনভোগী 
রাজ্যগোষ্ঠী ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক 'ও তাহাদের নিজেদের মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক 1931 সাল পধ্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর কনভেনশনের মাধ্যমেই 
নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছিল যেগুলি বিভিন্ন সাম্য সন্মেলনের (11012৩- 

[181 00766:9008 ) আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভৃত হইয়াছিল। কিন্তু 1931 

সালে পালামেণ্ট এগুলির অধিকাংশই 1931 সনের ্ট্যাটিয়ট অব ওয়েষ্ট- 
মিনষ্টার (9681066 ০1 ৬/95001015167 ) আইনে একত্র সম্বলিত করিয়া পাশ 

করে। সেগুলি এখন আইনেই পরিণত হইয়াছে, কিন্ত কতকগুলি বিঘয়,__ 

যেমন ডোমিনিয়ন গভর্ণর_ জেনারেলের সাংবিধানিক ভুমিকা, কমনওয়েভথ- 
ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পদ্ধতিগত নিরমকানূন বা! 
কোন ডোমিনিয়নের অন্য দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক পদ্ধতি-_ 
এসব বিষয় এখনও কনভেনসনের উপরই নির্ভর করে। এগুলি প্রধানত: 
কিছুদিন অন্তর অনুষ্ঠিত পৃব্বেকার সামাজ্য সম্মেলনে (02057091 0০006616106) 

ও অধূনা কমনওয়েল্খ সন্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদি (যাহা এসব সন্মেলনের 
কার্য)বিবরণীতে পাওয়া যায়)--তাহাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্ততঃ 
এই রাজ্যগোষ্ঠীর নামের ক্রমপরিবর্তন যাহা ইহার ক্রমবিবস্তনেরই প্রতীক্ 
মুখ্যত: বিভিন্ন কনতেনসনের মাধ্যমেই সাধিত হইয়াছে। প্রথম পব্বে 
নাম ছিল ব্রিটিশ সামাজ্য। দ্বিতীয় পর্বে নাম হয় বিিটিশ কমনওয়েলথ 

অব্ নেশনস এবং বর্তমান নাম কমনওয়েলথ অব্ নেশনস্। এই নামান্তরের 
মধ্য দিয়া রূপাস্তরও সূচিত হইয়াছে, সদস্য রাজ্যগুলি ব্রিটেনের উপনিবেশ 
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হইতে, স্বিটেনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমান স্বাধীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হইয়াছে।ঞচ 

কিছুদিন পর্ব পর্য্যন্ত ব্রিটেনের রাজা বা রানী সাধারণ যোগসূত্র ছিল, 

কিন্ত বর্তমানে কমনওয়েল্থে প্রজাতিম্বেরও স্থান রহিয়াছে এবং সদস্য থাকা 

বা না থাকা সদস্যদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এই বিবর্তনের ধারাটি তৃতীয় 

শ্রেণীর কনভেনসন দ্বারাই সাধিত হইয়াছে । 

আইন ও কনভেনসনের পার্থক্য : 
আইন ও কনভেনসনগুলির মধ্যে তিন প্রকারের পারথক্য দেখা যায়। 

প্রথমতঃ আইন আদালত কর্তৃক স্বীকৃত এবং আদালত আইনের প্রয়োগ 

করে, কিন্ত আদালত কোন কনভেনসমকে স্বীকার ব৷ প্রয়োগ করে না, 

ইতিপৃর্রেই কনভেনপনের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই পার্থক্য 

লক্ষ করিয়াছি । 

দ্বিতীয়তঃ কনভেনসনগুলি প্রচলিত প্রথা হইতে উদ্ভুত। এগুলি 

আইনবিরদ্ধ নর তবে আইন বহির্ভত (6%0619891 ) | একটি ব্যাপারে 

প্রচলিত রীতিই ইহার রূপ নিদ্ধারণ করে। 

উপরোক্ত দুইটি লক্ষণ হইতেই ইহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি, তাহা 

হইল ইহার অনিদ্িষ্টতা ও অস্পষ্টতা । আইনের মত কনভেনসন স্পষ্ট 

ভাষার লিখিত নয়। যেহেতু প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি অবলম্বন করিয়। 

ইহা গড়িয়া উঠ্ঠে ইহা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা দুরূহ । পরিবন্তিত পরি- 

স্থিতির সহিত ইহা ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন করিতে থাকে। কাজেই 

কোন একটি বিষয়ে ঠিক কি কনভেনসন সঠিক করিয়া কেহ বলিতে পারে 

না, মত পার্ধক্যেরও যথেষ্ট অবকাশ থাকে । আবার সময়ের সঙ্গে কন- 

ভেনসনের ধারাও পাল্টায়। কাজেই ইহার আইনের মত নিদ্দিষ্টতা থাকে 

না। কিন্তু এইসব পার্থক্য থাকা সত্বেও প্রকৃক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক হইতে 

আইন ও কনভেনসনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নাই। এ সম্বন্ধে আমরা 

পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব। 

কনতভেনলগুজি নিব্বিচারে মানিয়! লওয়! হয় কেন? 
পরেই বলা হইয়াছে শাসনতন্ত্রের রীতিনীতিগুলি আইনের পধ্যায়ে 

পড়ে না। আুতরাং এগুলি না মানিলে আইন ভঙ্গের অপরাধ হয় না, 

* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পূর্বে এই রাজ্যগোষ্ঠীর সম্মেলন শুধুমাত্র 

জগনেই অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু বর্তমানে উহা! বিভিন্ন সভ্য রাষ্ট্রে পালাক্রমে অনুষ্ঠিত হইতেছে । 



বন্তমান ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি ও চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য 27 

সুতরাং আদালতে এজন্য বিচার হয় না বা শাস্তি বিধান হয় না। শাস্তির 

ভয়ে লোক আইন ছঙ্গ করে না। প্রশ হইতেছে এক্ষেত্রে সেভয় না 

থাকা সত্বেও কি কারণে কনভেনসনগুলি লঙ্ঘিত হয় না। ঢাইসি এই: 
প্রশের উত্তরে বলিয়াছেন যে এইসব রীতিনীতির সহিত আইন এমনই 

ঘনিষ্টভাবে সংশিষ্ট যে কোন কনভেনসন লভ্ঘন করিলে আইন ভঙ্গে জড়াইয়! 

পড়িতে হয়। দূই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি ইহা দেখাইয়াছেন। যেমন 

প্রতিবংসর পালামেপ্ট ডাকার কনভেনসন যদি ভঙ্গ করা হয় তবে এমন 

একটা পরিস্থিতি উপস্থিত হইবে যাহাতে আইন ভঙ্গ করা ব্যতীত গত্যন্তর 

থাকিবে না। বিটেনে যে আইনের উপর সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খল! নির্ভর 
করে তাহা হইল সেনাবাহিনী আইন ( 4170095 £&০চ) এবং এই আইনের 

মেয়াদ মাত্র এক বছর এবং প্রতি বছর নূতন করিয়া পাশ করিতে হয় ; 
সুতরাং একটানা এক বছরের বেশী পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকিলে 
এই আইনের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবে। তাহার ফলে সৈন্যবাহিনী রক্ষণ 

করা ও নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষাও বেআইনী হইয়া যাইবে । কেননা এ অবস্থায় 

কোন অধস্তন সৈনিককে পদস্থ অফিসারদের নির্দেশ জারি করার আইনগত 

ক্ষমতা থাকিবে না। এ ক্ষেত্রে দেশরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী রাখা অবৈধ 

হইবে। এছাড়া আরও একভাবে আইন লঙ্ঘন অনিবাধ্য হইয়া পড়িবে। 
বিটেনের সরকারী অর্থব্যবস্বায় কিছু কর ধাধ্য এবং কিছু সরকারী ব্যয়ের 
মগ্তুরী বাঘিক আইনে প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রতি বছর নৃতন করিয়া এই 
আইন পাশ করিতে হয়। এক বছরের বেশী পার্লামেন্টের অধিবেশন 

না ডাকিলে এই আইনের মেয়াদ ফুরাইয়া৷ যাওয়ায় এসব কর আদায় করা 
বা এসব খাতে ব্যয় করা বেআইনী হইয়া পড়িবে । অথচ প্রশাসন চালাইতে 

হইলে কর আদায় বা এসব খাতে ব্যয় না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং 

আইন ল্জ্ঘন এডাইতে হইলে এক বছরের মধ্যে পার্লামেন্ট ডাকা ছাড়া 

গত্যন্তর নাই। আরও দৃই একটি কনভেনসনের দৃষ্টান্ত দিয়া ডাইসি 
দেখাইয়াছেন কিতাবে এ্রসব কনতেনসন ভঙ্গ করিলে আইন ভঙ্গের মুখোমুখী 
হইতেই হইবে। 

কিন্তু ডাইসির সমালোচকগণ খুব সঙ্গততাবেই বলিয়াছেন যে ডাইসি 
এমন নিপুণভাবে তীহার দৃষ্টান্ত নিব্বাচন করিয়াছেন যাহা তাহার সিদ্ধান্তের 
অনুকলে যাইবে। কিন্তু এমন অনেক কনতেনসন উল্লেখ করা যায় যে 
ক্ষেত্রে উহা লঙ্ঘন করিলে আইন ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না। দৃষ্টান্ত 
দিলেই এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাইবে । যেমন হাউস অব্ কমন্দের 
স্পীকার যদি এ পদে নিব্বাচনের পরও দলীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ 
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করেন তাহাতে তাহাকে অনিবার্যভাবে কোন আইনভঙ্গের সম্মুখীন হইতে 
হয় না। অনুরূপভাবে লর্ডসসভ যখন সব্রোচ্চ আপীল আদালত হিসাবে 
কাধ্য করে সেই অধিবেশনে যদি “ল লর্ড' ব্যতীত অন্য কোন সদস্য যোগ 
দেন তবে তাহাকে সেজন্য কোন আইন লঙ্ঘনের সন্মুখীন হইতে হইবে 
না। আরও বহু কনভেনসন সম্বন্ধেই একথা খাটে। আ্তরাং দেখা যায় 

কনভেনসনগুলি কেন সকলক্ষেত্রে অনুসৃত হয় এ সম্বন্ধে ডাইসির ব্যাখ্যা 
সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়, অতএব ইহা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট 
লাউয়েল দেখাইয়াছেন পার্লামেন্ট যেহেতু সাব্বভৌম সংস্থা ইহা ইচ্ছা 
কিরিলে আমি এ্যাক্ট বা ফাইন্যান্স গ্যাক্টি বাঘিকের পরিবর্তে চিরস্থায়ী 
করিয়া দিতে পারে; তাহা হইলে পার্লামেণ্টের অধিবেশন প্রতি বছর 
অনুষ্ঠান করিবার কোন আইনগত দায় থাকিবে না। তাছাড়া কোন কন- 

তেনসনই অকাট্য বা অপরিবর্তনীয় নয়। আইভর জেনিংস বলিয়াছেন, 
 কনতেনসনগুলি শুধু নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই থাকে না, 
উহাদের অস্তিত্ব উহাদের থাকার বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে ”* | 

পরিবন্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেক প্রচলিত রীতি বর্জন 
করার নজির দেখা যায়। পৃব্বে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে শাসকদল 
নিব্বাচনে পরাজিত হইলে নবনিব্বাচিত পার্লামেন্ট ডাকিয়া ভোট লইয়া, 
তবে মন্ত্রিসতা পদত্যার্গ করিত। কিন্ত 1868 সালে ডিমূরেলী (701578611) 
সে রীতি অনুসরণ না করিয়া নিব্বাচনে দলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাখিল করিলেন। আবার 1929 সালে বল্ডুইন 
অনুরূপ অবস্থায় পূর্ব প্রথামত পার্লামেন্ট ডাকিয়া ভোট গ্রহণের পর তবে 
পদত্যাগ করেন। কনভেনসনগুলি মানিয়া চলার ব্যাপারে অনমনীয় ভাব 
কিছু নাই। লাউয়েলের মতে কনতেনসন মানিয়া চলা হয় এগুলি লঙ্ঘন 
করিলে আইন তঙ্গ অনিবার্য হইয়া পড়িবে এই বোধের জন্যই নহে, তার 
অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। তিনি বলিয়াছেন, কনভেনসন মানিয়া 
চলার আসল কারণ এগুলি মানা শাসকশ্রেণীর অনেকটা ইজ্জতের প্রশ্ 
(6০৫5 ০61)00ঘ7) | এগুলি ক্রীড়াজগতে ক্রীড়ার নিয়মকানুনের মত 
(0165 ০% 1176 £৪106), যেগুলি মানার জন্য বাইরের কোন চাপের দরকার 
হয় না, খেলোয়াড়রা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই মানিয়া চলে। ইংল্যাণ্ডে যে 
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সামাজিক শ্রেণীর হাতে এপধ্যন্ত শাসনকাধ্য পরিচালনার দায়িত্ব বর্তাইয়াছে 

সেই শ্রেণীর মানুঘরা এই নৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর । 
তাহারা মনে করেন তাহারা সারা জাতির প্রতিভূ বা অছি হিসার্বে কতকগুলি 
অলিখিত বোঝাপড়ার ভিস্তিতে শাসনক্ষমতায় অধিষ্টিতি এবং তাহারা এই 

নীতিগুলি যাতে লজ্ঘিত না হয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। লাউয়েলের 
মতে এই সচেতনতাই কনভেনসন মানিয়া চলার নিগট অর্থ। শাসনযস্তর 
চলে বহু লোকের সহযোগিতার মাধ্যমে । সাধারণ মানুঘ প্রত্যাশা করে যে 

এই কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সকলেই' যে যাহার দায়িত্ব যথাবথভাবে পালন করিবে। 

এই সহযোগিতা সম্যকৃভাবে সন্ত্রির় করিতে কতকগুলি রীতিনীতি প্রয়ো- 
জনের তাগিদেই গড়িয়া উঠে। এগুলি শাসনকাধ্যে লিপ্ত সকল পক্ষই' 

মানিয়া চলিবে এটা জনসাধারণের প্রত্যাশা । এই প্রত্যাশা ভঙ্গ করিতে 

কেহই সাহস করেনা, কারণ গণতান্দ্িক রাষ্টে ভনমতকে উপেক্ষা কবিয়া 

কেহই ক্ষমতাসীন থাকিতে পারে না। এই দিক হইতে দেখিলে শাসন- 
তান্িক আইম ও কনভেনসনের মধ্যে দৌলিক কোন পার্থক্য নাই। লোকে 

আইন ভঙ্গ করেনা! প্রত্যক্ষভাবে আদালতের ভয়ে হইলেও পরোক্ষভাবে 

জনমতেরই চাপে । আইন জনমতের প্রতিফলন। কনভেনসনও শাসক 

সম্প্দায় লঙ্ঘন করে না পরোক্ষভাবে জনমতেরই দাবীতে । কোন প্রধান- 

মন্ত্রী বদি কমন্সসভার অনাস্থা ভোট উপেক্ষা করিয়া পদত্যাগ করিতে ব৷ 

নৃতন নিব্বাচন করিতে অস্বীকার করেন তবে সারা দেশে তাঁহার বিরুদ্ধে 
এই অসাংবিধানিক কাজের জন্য জনমতের এমনই বিস্ফোরণ ঘটিবে যে 

তাহার নতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। কিন্তু ইহা হইল 

কনভেনসন মানিয়া চলিতে বাধ্য করিবার চরম অস্ত্র। প্রতিদিন ইহার 

প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না। মানিয়া চলার দৈনন্দিন জ্যাংশন (52100101010) 

হইল শাসকসম্পৃদায়ের সহজ অভ্যাস বা সংস্কার যাহা স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই 

তাহারা মানিয়া চলেন। কোন বাহিরের চাপ স্ট্ির প্রয়োজন হয় না। 

আইনের ব্যাপারেও প্রায় একই কথা খাটে। 

অধ্যাপক জেনিংসের মতে কনভেনসনগুলিও কোন সংবিধানের মৌল 

নীতিসমূহেরই অনুরূপ এই অর্থে যে উভয়ই মূলতঃ জনসাধারণের সম্মতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি লিখিত সংবিধান আইনের মর্য্যাদা পায় কেহ 

করিয়াছে বলিয়াই। আইনের মত কনভেনসনগুলির বাধ্যবাধকতা জনগণের 

সেগুলি মানিবার স্বতঃস্ফর্ত ইচ্ছা হইতেই উতস্তূৃত। উভয়েই পরস্পরের 
অনুরূপ এই কারণেই যে উভয়েই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে নিয়োজিত-_ 
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তাহা হইল জনগণের কল্যাণ্রে স্বার্থে সরকারের কাঠামো ও কর্ম্ধারা 
নিয়প্রিত করা। অতএব জেনিংসের মতে কোনটি আইন আর কোন্টি 

কনভেনসন এটা শুধু একটা পরিভাঘার প্রশ্বা। কোন নিয়ম আদালত 

কর্তৃক স্বীকৃত কিনা ইহাতে সাধারণ মানুষের কিছু আসে যায়না । 
এ প্রশ শুধু সরকারি বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের দিক 
হইতে দুইএর মধ্যে কোন পাথক্য নাই। 

বৃটিশ শাসনতন্ত্রের প্রধান প্রথথান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য মুহ : 
বিটিশ শাসনতিন্ত্রের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং তাহার বিভিন্ন উপাদান 

সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা আলোচনা করা হইল তাহা হইতে উহার কতকগুলি 

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিম়ে এগুলির সংক্ষিপ্ত 

আলোচনা! করা হইল । 

(1) অলিখিত চরিত্র £বিটিশ শাসনতন্বের ছাত্রদের প্রথমেই যে 

লক্ষণটি চোখে পড়ে তাহ। হইল ইহার অলিখিত চরিত্র, অথবা 'আংশিকতাবে 

লিখিত" বলিলেই বোধহয় সঠিক বলা হইবে । যুক্তরাষ্ট বা ভারত, ফান্স 
বা সোভিয়েট ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র মত পৃব্ব পরিকল্পনা অন্যায়ী খসড়া 
প্রস্তুত করিয়া বিচার বিবেচনা করিয়া তাহার সংশোধন করিয়া বিটিশ 

শাসনতম্ব একটি শাসনতন্ত্র প্রণরনকারী পরিষদ দ্বারা গৃহীত হয় নাই। 
আগেই বলা হইয়াছে ইহা বু উত্স হইতে উৎসারিত, তাহার মধ্যে দৈব- 
ঘটনা (01221)09 ) "ও পৃব্ব পরিকল্পনা € 4০518. ) উভয়েরই স্বান আছে। 

সুতরাং ইহার মূল নীতিগুলি একটি দলিলে একত্র সম্বলিত হয় নাই বা 
সেইরূপ করিবার চেষ্াও হয় নাই। সেগুলি অবিন্যস্তভাবে নানা উপাদানের 

মধ্যে বিক্ষিপ্ত, গবেষণা দ্বারা সেগুলি আবি্ষার করিতে হয়। তাহার মধ্যে 

কতকগুলি হয়ত পালামেণ্টের আইনে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশই 
হয় নাই এবং মানা নজির, সংস্কার, প্রথা ও রীতিনীতি ইত্যাদির মধ্যে 
ছড়াইয়া৷ ছিটাইরা রহিরাছে। সুতরাং শাসনতত্জটিকে সুসংবদ্ধভাবে লিখিত 

একটি দলিল বলা বার না। এই সীমিত অর্থেই ইহা অলিখিত, এমন 
নয় যে ইহার কোন অংশই, লিখিত নয়, বরং আংশিকভাবে লিখিত বলিলেই 
যথাযথ বর্ণনা হইবে। কোন শাসনতত্রকেই পুরাপুরি লিখিত বা অলিখিত 
বলা যায় না। ফান্স, যুক্তরাষ্ প্রভৃতি যেসব দেশের শাসনতন্ত্রকে লিখিত 
বলিয়া উল্লেখ করা হয় সেগুলিরও অনেক অংশই অনির্ধিত থাকে। বস্তুতঃ 
শাসনতপ্রগুলির লিখিত ও অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ ঠিক বিজ্ঞান- 
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সন্মত বলা যায় না, যেহেতু ইহাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণগত, গুণগত 
নয়। 

(2) নমনীয় চরিত্র :- পৃব্বের লক্ষণাটির সহিত সমগোষ্ঠীর আর একটি” 
বৈশিষ্ট্য হইল ইহার নমনীয় বা সহজে পরিবর্তনীয় (26%1016 ) চরিত্র। 

তথাকথিত লিখিত শাসনতশ্বগুলি প্রায়ই দৃস্পরিবর্তনীয় বা জনমনীয় (1129 ) 
হইয়া থাকে। এই সব শাসনতন্ত্রে সাধারণতঃ সংশোধন বা পরিবর্তন 
করিবার একটি বিশেষ এবং দরূহ পদ্ধতি নিদ্ধারিত থাকে এবং সংশোধন 
করিবার জন্য সাধারণ আইনসভা হইতে স্বতন্ত্র একটি বিশেষ শাসনতন্ত্র 

প্রণয়নকারী সংস্থা নিদ্দিষ্ট হয়, কাজেই এই সব শাসনততম্ব পরিবর্তন করা 

দুর, আয়াসসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হইয়া উঠে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান 
পরিবর্তন পদ্ধতি পধ্যালোচনা করিলে এই তথ্যটি উপলব্ধি করা যাইবে। 
অপরপৰক্ষ বিটেনের শাসনতন্র আপনা হইতেই অহরহ আমাদের দৃট্টির 
অন্তরালেই পরিবন্তিত হইতেছে কেননা আমরা পৃব্বেই দেখিয়াছি শাসনতঙ্ত্রের 
বৃহৎ অংশই পরিবর্তনশীল কনভেনসন তিস্তিক, যেগুলি ক্রমাগত পরিবর্তন 
শীল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়া চলে। তাছাড়া ষে অংশ পার্লামেন্টের 
আইন বা আদালতের সিদ্ধান্ত বা প্রাচীন সনদ ইত্যাদি লইয়া গঠিত যে 

কোন সময় অতি সহজেই এবং অনায়াসে পার্লামেণ্ট নৃতন আইন প্রণয়ন 
করিয়া সংশোধন বা সংযোজন করিতে পারে ; তাহার জন্য কোন বিশেঘ 

বা জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করিতৈ হয় না, কেননা পার্লামেণ আইনগত 
সাব্বভৌমত্বের অধিকারী । 

পাামেণ্ট ইচ্ছা করিলে রাজতন্ত্র 01001091015 ) বিলোপ করার মত অতি 

গুরুত্বপূর্ণ আইনও পাশ করিতে পারে, আবার দত্তচিকিৎসকদের পেশাগত 
নিয়মকানন সম্বলিত অতি তুচ্ছ আইনও পাশ করে এবং উভয়বিধ আইনই 
একই পদ্ধতিতে প্রণয়ন করে। সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের 

মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য থাকে না। এখানে একটা কথা জ্মরণ 
রাখা প্রয়োজন যে আইনগতভাবে যে কোন আইন রচনা করিবার বা 
সংশোধন করিবার নিরঙ্কৃশ ক্ষমতা পালামেণ্টের আছে বলিয়া পার্লামেন্ট 

অহরহই শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুনি পরিবর্তন করে না; পার্লামেন্ট এই 
গণতম্তবের যুগেও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে নাই, বা প্রতিক্রিয়াশীল লর্ডসভার 
বিলোপ করে নাই, বা ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে নাই, যদিও 

এগুলি করিবার পথে তাহার কোনই বাধা নাই বা কখনও ছিলনা । ইহার 
কারণ পার্লামেণ্টের সদস্যগণ এ দেশেরই মানুঘ, স্মতরাং যে সমাজে তীহারা 

বাস করেন তাহার এ্রতিহ্য, সংস্কার, ধ্যানধারণী, ধর্মবিশ্বাস, নীতিজ্ঞান। 
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ইত্যাদির তাহারাও সরিক। পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবেও তীহারা এগুলি 
উপেক্ষা বা অতিক্রম করিতে পারেন না। জ্ুতরাং আইনের দিক হইতে 
না হইলেও বাস্তব দিক হইতে তাহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । এইজন্য দেখা 
গিয়াছে পালামে্ট শাসনতান্ত্রিক গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে আইন পাশ করিবার 
পৃব্বে সেই ব্যাপারটিকে বিচাষ্য বিঘর (9589) করিয়া সাধারণ নিব্বাচন 
মাধ্যমে মন্ত্রিসভা পরোক্ষভাবে জনগণের রায় (212096) লইয়া থাকে : 

যেমন ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইন দ্বারা লর্ডসভার ক্ষমতা খকর্ব করিবার 
পূর্বে উদারনৈতিক সরকার করিয়াছিল বা কতকগুলি ভারি শিল্প রাষ্টায়ত্ত 

করা এবং ভারত 'ও অন্যান্য উপনিবেশকে স্বাধীনতা দেওয়ার পৃরেরে শ্রমিক 
সরকার করিয়াছিল। বর্তমানে একটা রেওয়াজই দীড়াইয়াছে যে কোন 

দলীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিবর্তন করিতে আইন করিবার পূর্বে 
এ ইল্সুতে সাধারণ নিব্বাচন করিয়া তাহার সপক্ষে রায় গ্রহণ করে : রাজ- 

নৈতিক পরিভাষায় বলা হয় নিব্বাচকমগুলীর মতি যাচাই (078100866) করা 

হয়। ক্ৃতরাং দেখা যাইতেছে শাসনতহ্বের নমনীরতা বা স্ুপরিবর্তনীয়তা 

শুধ পরিবর্তন পদ্ধতির স্ুকরতার উপরই নির্ভর করে না, জাতির এতিহ্যান- 
রাগ ও মানসিকতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এজন্যই যেহেতু 
বিটিশ জাতি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, শাসনতন্ত্বের পরিবর্তন এত সহজসাধ্য 
হওয়া সত্বেও শাসনতন্ত্রের মূল প্রতিষ্ঠানগুলির (যেমন রাজতন্ত্র, লর্ডসভা, 
ক্যাবিনেটপ্রথা প্রভৃতি) মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই, শাসন- 
তন্বের মূল কাঠামো যুগ বুগ ধরিয়া অব্যাহত রহিয়াছে বলা যাঁয়। অপর- 
পক্ষে মাকিন বুক্তরাগ্টের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি অতীব জটিল ও দক্ষ 
হওয়া সন্েও সেখানে বহু সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, কারণ 

আমেরিকানরা বিটিশ জাতির মত অত রক্ষণশীল নয়। তাছাড়া সংবিধানের 

বিভিন্ন ধারার সুপ্রিম কোঁটের ব্যাখ্যার ফলেও নানা কনভেনসনের উৎপত্তির 

কারণেও বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে স্ততরাং সংবিধান পরিবর্তনের 
আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির সরলতা বা জটিলতার ভিত্তিতে সংবিধানগুলির নমনীয় 
ও অনমনীয় শ্রেণীবিভাগ একপ্রকার অর্থহীন। পরিবর্তনের আনৃষ্ঠানিক 
পদ্ধতির নিরিখে তথাকখিত নমনীর সংবিধানও বাস্তবে দৃস্পরিবর্তবনীয় হইতে 
পারে, আবার তথাকথিত অনমনীয় সংবিধানও সুপরিবর্তনীয় হইতে পারে। 
বিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়৷ 

(3) এতিহাদিক ধারাবাহিকতা ও বিবর্তনশীলত! :__বিটশ 
শাসনতন্বের আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ধারাবাহিকতা 
"ও বিবর্তনপ্রবণতা। ইহা প্রায় গত হাজার বৎসর ব্যাপী ধীর 
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শতিতে বিবর্তন ও সম্পূসারণের ফলশ্গ্তি। অনেকটা জৈব প্রক্রিয়ার মতই 

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে, কেহ' ইহাকে তৈয়ার 

করে নাই। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র তাহার অতীত হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। 
ইহণর সুদীর্ঘ ইতিহাসে মাত্র একবার ছাড়া--তাও মাত্র কয়েক বৎসরের 

জন্য,_-অতীত কাঠামোকে চুর্ণ করিয়া তাহার স্থলে সম্পূর্ণ নৃতন একটি 
ইমারত গড়িয়া তোলার চেষ্টা হয় নাই। একটিবার শুধু 1653 সালে 
ইংল্যাণ্ডে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে একটি সাধারণতন্ত্র (0:0101000516810)) 

স্থাপনের প্ররাস হইয়াছিল, কিন্তু সেটা বিটিশ জাতির এতই প্রকৃতিবিরুদ্ধ 

হয় যে ইহা বিটেনের মাটিতে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। ইহা অত্যন্ত 

ক্ষণস্থায়ী একটি পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়। বিটিশ শাসনতন্ত্র 
বহু বৈপ্রবিক পরিবর্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হিংসাত্বক 

বিপ্ুবের কলে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুল সমূলে উত্পাটন করিয়া নৃতন প্রতিষ্ঠান 
রোপন করিয়া নর, তাহা হইয়াছে লোকচক্ষুর অন্তরালে শান্তিপূণ বিবর্তনের 

ফলে। এই ভাবেই বিটেনে স্বৈরাচারী রাজতন্ব ধাপ ধাপে নিয়মতান্ত্রিক 

রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হইরাছে। এইভাবেই ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব ও 

ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, এইভাবেই পালামেণ্টে কমন্সসভার প্রাধান্য বিস্তার 

হইয়াছে এব” আরও অনেক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । এই 
সব পরিবর্তন আসিয়াছে ধীরমন্থর গতিতে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়, অতীতের 

সঙ্গে বোগরক্ষা করিয়া এবং সেই সঙ্গে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে 

তাল রাখিয়া । এজন্য বলা হইয়াছে বিটেনে বিগ্রবের আকৃতিও রক্ষন- 

শীল। অনেক প্রতিষ্ঠানের পুরাতন নাম ও প্রকরণ বজায় রাখা হইয়াছে 
যদিও তাহাদের ভাবসন্তার সম্প্ণ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বিটেনের 

শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এমনই একটা অখণ্ততা দেখা যায় যাহা অন্য কোন 
দেশে পরিলক্ষিত হয় না। এখানেই ইহার বিশেঘত্ব | 

(4) শ্াসনতন্ত্রের তত্বগত ও বাস্তব দপের মধ্যে পার্থক্য :__ 
উপরে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে বিশেষ করিয়া শাসনতন্ত্রের 

ধারাবাহিক বিবর্তন হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য আত্ম- 
প্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইল ইহার তত্তগত ও বাস্তবরূপের মধ্যে পার্থক্য | 
বলা হইয়াছে বিটিশ শীসনতন্ত্রে কোন বস্তই বাহ্যতঃ যাহ মনে হয় আসলে 

তাহা নয়। আবার উহা? আসলে যাহা বাহ্যত তাহা মনে হয় না। 

বিদেশীদের চোখে বিটেন একা্টি রাজতম্তরপেই প্রকট, কিন্ত আসলে ইহা৷ 
ছদ্মবেশী প্রজাতন্ব (৬৪15৫ 7[509011০) ॥ আরও স্ম্মভাবে বিশেঘণ 

করিলে বলা যায় চূড়ান্ততত্বে একটি স্বৈরাচারী রাজতন্ব এবং ইতিহাসের 

3 
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প্রথম পব্রে ইহা সত্য সত্যই তাহা ছিল, আনুষ্ঠানিক আকৃতিতে সীমিত 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্র এবং বর্তমানে বাস্তব সত্যে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 

তত্তের দিক হইতে এবং আইনের চক্ষে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা রাজার 
অসীম ক্ষমতা এবং রাজাই শাসনব্যাপারে সব্বময় কর্তী। রাজারই সরকার, 

রাজার বিরোধীদল (1715 148)655+5 00005111017 ) রাজকীয় সেনা- 

বাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ;, রাজকীয় পোষ্ট অফিস, ্রেসনারি 

অফিস ইত্যাদি মন্ত্রীসমেত সকল রাজকর্শচারীকে ঘাজাই নিয়োগ ও 

বরখাস্ত করিবার অধিকারী । রাজাই সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সব্বাধ্যক্ষ, 

রাজার নামেই যুদ্ধ বা শান্তি ঘোষিত হয়। রাজাই সমস্ত আইন ও ন্যায়- 
বিচারের উৎস। রাজাই পার্নামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান, স্বর্গিত বা 

তাঙ্গিয়া দিবার অধিকারী । পার্লামেণে গৃহীত বিল তীহার সম্মতি ছাড়া 
আইনে পরিণত হইতে পারে না, ইচ্ছা করিলে তিনি সম্মতি না দিতৈিও 

পারেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কাধ্যের মেয়াদ তাহার অস্তষ্টির (0158581০) 
উপর বিতর্তর করে। এককথায় এমন কোন সরকারী কাজ নাই যাহা শেষ 

পর্যন্ত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজার ইচ্ছাধীন নয়। কিন্তু এ সবই 

তত্তের কথা। বাস্তব সত্য হইল রাজ্য একটি মহামহিম শূন্যে (08801- 
8০606 011৩1 ) পরিণত হইয়াছেন। সরকারী সকল কাঁজের সহিত 
রাজার নাম যুক্ত থাকিলেও আসলে রাজা কিছুই করেন না| 1688 
সালের গৌরবময় বিগ্রবের ফলে ইহা চূড়ান্তভাবে স্থির হইয়া গ্রিয়াছে 

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাজার নিজস্ব ইচ্ছা কাধ্যকরী হইবে না। তখন হইতে 

ক্রমাগত রাজার সমস্ত ক্ষমতা ব্যক্তিগত রাজা হইতে প্রতিষ্ঠানগগত রাজতন্ত্র 

(00০০) হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং মন্ত্রিঘভাই এই প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষমতা 

কাধ্যকরী করার অধিকারী হইয়াছে। রাডা এই সকল ক্ষমতার প্রতীক 
মাত্র আছেন। তাহার নামে সন্স্ত অরকারী কার্য সম্পন্ন হইলেও কোন 

কার্ধযই' তীহার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় হয় না, মন্ত্রীদের ইচ্ছায় হইয়া থাকে। এটাই 
হইল শাঁসনতন্বের বাস্তবরূপ। এক্ধপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় 
যেখানে শাসনতন্বের আনুষ্ঠানিক জপ হইতে বাস্তব কূপের যথেষ্ট প্রভেদ। 

(5) পালখমেন্টের আইনগত লার্ববভৌমত্ব :_রিটিশ শাসন- 
তন্ত্রেরে আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল আইনের দিক হইতে পার্লী- 
মেণ্টের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা (19281 ০0101009650০6) | এখানে পার্লামেণ্ট 

বলিতে রাজা সমেত পালামেন্ট € 10105 1) 7১211191000) বুঝিতে 

ছইবে। পার্লামেণ্ের দূই কক্ষ যে কোন বিল যথাযথ পদ্ধতি 
অন্সারে পাশ করিলে ও রাজা তাহাতে সম্মতি দিলেই উহা আইন বলিয়া. 



বর্তমান রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি ও চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য 35 

গণ্য হইবে। এমন কোন বিষয় নাই বে সম্বন্ধে পালামেন্ট আইন করিতে 

পারে না এবং পালামেণ্ট ছাড়া আর কোন সংস্থার আইন প্রণয়ন করিবার 
সাব্বিক ক্ষমতা নাই। পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা কোন সংস্থাকে, যেমন 

আঞ্চলিক শাসনকর্তৃ পক্ষ বা কোন রেল কর্তৃপক্ষকে তাহাদের নিজ গণ্ভীর 
মধ্যে নিয়মকানুন রচনার ক্ষমতা অপণ করিতে পারে এবং এ আইনের 

আওতায় এগুলিও আইনের মধ্যাদা পাইবে । তাহাদের ক্ষমতা কিন্ত 

পার্লামেণ্টের এ আইনের গণ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পালামেণ্টের আইন 
করিবার ক্ষমতার উপর কেহই কোন বাধানিঘেধ আরোপ করিতে পারে 

না। একজন ফরাসী লেখক বলিয়াছেন, পুরুষকে স্ত্রীলোকে পরিণত 

কর! বা স্ত্রীলোককে পুরুঘে পরিণত কর! ছাড়া অর্থাৎ যাহা বাস্তবজগতে 
অসম্ভব তাছাড। পালাষেণ্ট আইনগততাবে মবই করিতে পারে। পাল্লামেণ্ট 

যাহাই পাঁশ করিবে তাহাই আইন। তাহার আইনগত বৈধতা বিচার 

করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। পালামেণ্টের আইন নীতিজ্ঞান বিরোধী 

হইতে পারে, ধর্ট্ুসংস্কার বিরোধী হইতে পারে, চিরাচনিত প্রথা, এতিহ্য ও 

সংস্কার বিরোধী হইতে পারে। তবুও কোন আদালত ইহার আইনগত 
বৈধতার প্রশ বিচার করিতে পারিবে না। ডাইসি একটি চরম দৃষ্টান্ত 
দিয়া ব্যাপারটি প্রাঞ্জল করিয়াছেন। পার্লামেন্ট ঘদি এমন একটি আইন 

করে যে রাজ্যে নীলচক্ষু বিশিষ্ট সব শিশুকে হত্যা করা হইবে, বা ঘাট 
বছরের উপর বয়স্ক ব্যক্তিদের হত্যা করা হইবে এবং আইনটি যদি নিদ্দি্ 
পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পাশ হয় তবে এই আইন বলে কেহ ইহাদিগকে 
হত্যা করিলে তাহাকে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করা যাইবে না, 

করিলেও আদালত অভিযোগ গ্রহণ করিবে না বা এজন্য কোন দণ্ড দিবে 

না | কেননা পালামেন্টের আইন আদালতকেও মানিতে হইবে। অবশ্য 
এটা তত্তের কথা। বাস্তবে পালামেণ্টের আইনগত সব্বগ্াসী ক্ষমতা 
থাকা সত্তেও বাস্তবে তাহার ক্ষমতার উপর সীমানির্দেশ আছে, কিছু ভিতরের 
দিক হইতে, কিছু বাহিরের দিক হইডে। পালামেণ্টের সদস্যরাও সমাজ- 
ভুক্ত মানুষ। সামাজিক আচারব্যবহার, নীতিবোধ, ধর্ম সংস্কার, এতিহ্য 
এসমস্তের তাঁহারাও শরিক । জ্তরাং নীতিবিরোধী বা বর্ধবিরোধী বা 
জাতির গ্রতিহ্য বিরোধী আইন করিবার ক্ষমতা থাক] ন্ত্েও তীহার! 
নিজেদের তারগ্গিদেই তাহা করিতে পারেন না। এগুলি ভিতরের দিক 

হইতে সীমানির্দেশ। আবার অনেক আইন পালামেন্ট পাশ করিতে পারে 

না জনমতের বিরাপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে। যদি রাজতন্ত্র বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির 

অধিকার বা ব্যক্রিগত স্বাধীনতা বিলোপ করিয়৷ পার্লামেণ্টে কোন বিশ্ব 
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পেশ হয় সারা দেশে এমনই বিক্ষোভ, হয়তো বা বিদ্রোহ দেখ! দিবে যাহাতে 

পালামেণ্ট এ বিল প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু আইনগত দিক 

হইতে এগুলি কোন বাধা নয়। পালামেণ্ট যদি এসব আইন প্রণয়ন করে 
তাহাকে আদালত অবৈধ বলিবে না। “অসংবিধানসন্মতি”” €91001730- 

(0০091) শব্দটির এযাটলান্টি ক মহাসাগরের দুই পাশে দুই রকম তাৎ্পধ্য। 

ইংল্যাণ্ডে যখন কোন আইনকে “অসংবিধানসম্মত* বলিয়া অভিহিত করা হয় 

তখন বুঝিতে হইবে বক্তার মতে উত্ত আইন চিরাচরিত শাসনতান্ত্রিক রীতি 

নীতি বা নীতিজ্ঞান বা আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী, কিন্ত কেহই বা আদালত 
পার্লামেণ্টের কোন আইনকে উহার এক্ডিয়ার বহির্ভত, সুতরাং অবৈধ 
বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন না, কেনন] পালামেণ্টের আইনগত সাব্বভৌম 
ক্ষমত৷ প্রশাতীত। 

কিন্তু যুক্তরাষ্টে অবস্থা ভিন্ন। সেখানে কেন্দ্রে কংগ্রেসের বা রাজ্য- 
গুলিতে রাজ্য আইনসভার আইন করিবার ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা সীমিত 

এবং সুনিদ্দিষ্ট। সুতরাং আদালতের কাছে কোন মামলা দায়ের হইলে 

প্রধান ও প্রথম বিচাধ্য বিষয় হইল-যে আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা 

হইয়াছে উহা সংবিধানসম্মত কিনা, অর্থাৎ আইনসভা সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার 

গণ্তীর মধ্যে আইনটি প্রণয়ন করিয়াছে কিনা । যদি না করিয়া থাকে 

তবে আদালত আইনটি অসংবিধানসন্মত, স্রতরাঁং অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া 

ধোঘণা করিবে, কারণ আইনটি বথাযথতাবে পাশ না হওয়ায় আইন বলিয়াই 

পরিগণিত হইতে পারে না। ভারত বা ক্যানাডা বা অষ্টেলিয়া প্রভৃতি 
দেশেও “ অসংবিধানসন্মত ” শব্দটি একই অথে ব্যবহৃত হয়। বিটেনে 
পালামেণ্ট আইনগত পূণ সাব্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ায় শব্দটি ভিন্ন 

অধ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে আগেই বলা হইয়াছে। এখানেই ব্রিটিশ শাসন- 
তন্বরের বিশেঘত্ব। 

(6) ক্সআাইনের শালন ও নিরপেক্ষতা ঃ নাগরিক স্বাধীনতার 
নিরাপভা-বিটিশ শাসনতন্ত্রের আর একটি বিশেষত্ব হইল আইনের শাসন 
ও নিরপেক্ষতা ( 2৮15 ০119%/ 2100 10108161115 ), এখানে আইনের 

শীসন- চিরাচরিত প্রথার যাহা আদালত স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সুতরাং 
আইনের পধ্যায়ভুক্ত এবং যাহাকে 09101101) 1.8 বলা হয় তাহারই 

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা কোন সংবিধানে .লিখিত বিধি নয় বা 
পার্পামেণ্টের আইনেও বিবৃত নয়, কিন্তু তবুও ইহা সুনিশ্চিত তাবে অনুস্থত 
হয় 1! এখন প্রশ্ব-আইনের শাসন বলিতে কি বোঝায় ?. সংক্ষেপে ইহার 



বর্তমান বিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকতি ও চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য 3? 

অর্থ-ব্যক্তির অধিকার নিষ্ধারণে কোন ব্যক্তিবিশেঘের খেয়ালখুশী বা) 
এই জাতীয় অন্য কিছুর পরিবর্তে দেশের আইনের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব | টিক 
ইহার অভিব্যক্তির তিনটি বিশেষ দিক আছে । 

(৪) ব্রিটেনে একমাত্র আইনেরই শাঁসন প্রতিষিত, কোন ব্যক্তিবিশেঘের 
এমন কি রাজারও নয় (২৪19 ০01 12 85810501015 ০৫ 765010) | 

ব্রিটেনে কোন ব্যক্তিই সাধারণ আদালতে সাধারণ পদ্ধতিতে কোন আইন- 

ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়৷ পধ্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব৷ 

সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। অর্থাৎ কোন রাজপুরুঘের 
কোন কারণে বিরাগভাজন হইলেই, অথবা কাহারও বিরুদ্ধে কোন অপরাধের 

অভিযোগ হইলেই, বা অপরাধ করার সন্দেহবশেই কাহাকেও শ্রাস্তিভোগ 

করিতে হইবে না| অপরাধ সাধারণ আদালতে সক্ষ্য প্রমাণ ছ্বারা 

সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইলে তবেই নিরপেক্ষ বিচারকের রায়ে 

কাহাকেও শাস্তি দেওয়া যায় অর্থাৎ স্বাধীনতা বা সম্পতিচ্যুত করা যায়। 

(৮) আইনের সমক্ষে সাম্যের নীতি (০900811 ঢ০0015 12%/ )--- 

আইনভঙ্গের জন্য ধনী দরিদ্র, উচ্চনীচ, শাসক শাসিত নিব্বিশেঘে সবারই 

সমান দারিত্ব । বিটেনে প্রধানমন্ত্রী হইতে রাস্তার ভিক্ষুক পধস্ত কেহই 
আইনের উদ্দে নয়; যে কেহই আইন ভঙ্গ করুক তাহাকে সাধারণ 

আদালতে একই পদ্ধতিতে বিচারের সন্ুখীন হইতে হইবে । ফাান্স 
এবং অন্য অনেক দেশে সরকারী কন্মচারী সরকারী কাজের গতিকে কোন 

অপরাধ করিলে তাহার বিশেষ আদালতে বিশেষ আইনে (80701015178 015০ 

ঘ৪গগ) বিচার হয় যাহাতে তাহারা সাধারণ আইনের কঠোর ব্যবস্থা হইতে 
কিছুটা অব্যাহতি পান এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা! ভোগ করেন । ব্রিটেনে 

কিন্ত কেহই কোন কারণে আইনভঙ্গের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দাবী 

করিতে পারে না । সকলকেই একই আইনে একই আদালতে ও সাধারণ 

পদ্ধতিতে বিচারের সন্মুখান হইতে হয়! তাছাড়া যে কেহ কাহারও 
স্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সাধারণ আদালতে প্রতিবিধানের জন্য বিচারপ্রার্থী 

হইতে পারে | 

উক্ত দুইটি নীতির ফলেই থ্িটেনে সকল নাগরিকের মৌল 
অধিকারগুলি সুরক্ষিত হয় । আইন ভঙ্গ না করা পধ্যস্ত কেহ ব্যক্তি 

স্বাধীনতা বা বাক স্বাধীনতা বা সংঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা বা সম্পত্তির 
অধিকার প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইবে না । 

(০) আদ্র একটি বিশেঘত্ব হইল অন্যদেশে যেমন এইসব অধিকারের 
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উৎস হইল লিখিত সংবিধান, খ্রিটেমে তাহা নয় : বরং এইসব অধিকার 

সংক্রান্ত মামলায় প্রদর্ত আদালতের রায়ের ভিত্তিতেই সংবিধানের অনেক 
গুরুত্বপূণণ নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। লিখিত সংবিধানে সম্বলিত না 

থাকিতলও বিটেনে এইসব অধিকার কোনভাবে অন্যদেশের অপেক্ষা কম 

স্রনিশ্চিত নয় । কারণ. আইনের শাসন ঝিটিশ জাতির অস্থিমজ্জায় 

প্রোথিত | 

(৪) ব্রিটিশ শাসনভন্ত্রের আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য :_এগুলি 
হইল ইহার এককেন্দিক ( আ1081% ) চরিত্র ও সীযিত ক্ষমতা 
বিভাজন (110760 961081801010 ০0 ৮০465 )1 এই দই ব্যাপারেই 
মাকিন যুভরাষ্ট্র হইতে ইহার বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয় | 

ব্রিটেনে এককেক্তিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত । অপর পক্ষে যাকিন 

দেশে যুক্তরান্ত্রীয় ব্যবস্থা । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ব্রিটেনেও আঞ্চবিক 
শাসন সংস্থা আছে। কিন্তু ইহাদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নাই, যেমন 

আছে যুক্তরাষ্রের অন্তর্গত রাজ্যগ্ুলির। আঞ্চলিক সংস্থার ক্ষমতা পালামেণ্টের 
আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ । এই সংস্থাগুলি পালামেণ্টেরই সৃষ্টি 
বলা যায়। পার্লামেন্ট যে কোন সময় সংশিষ্ট আইন রদবদল করিয়া 
ইহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি বা সঙ্কোচ করিতে পারে, এমন কি ইহাদের 
অস্তিত্বও বিলোপ করিতে পারে । তাহারা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী । 
মাকিন যুক্তরার্টের রাজ্যগুলির কিন্ত স্বতন্ত্র সত্তা আছে । কেন্দ্রের ন্যায় 

তাহাদেরও ক্ষমতার উৎস হইল জাতীয় সংবিধান এবং সংবিধানই 
উহাদের উভয়েরই স্থষ্টিকত্তী ও উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া 
দেয় | কাজেই কেন্দ্র বা রাজ্য কেহ কাহারও অধীন বা মুখাপেক্ষী 
নয়। এজন্যই যুক্তরাষ্ট্রের একটি লিখিত সংবিধানের বিশেষ প্রয়োজন, 
অপরপক্ষে বিটেনে তাহার বিশেষ প্রয়োজন নাই । 

আবার মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রায় পূর্ণ 
প্রয়োগ হইয়াছে, ঝ্রিটেনে ইহার সীমিত প্রয়োগ দেখা যায় | মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান প্রণেতারা লকৃ, মতেস্কো প্রভৃতি রাষ্টূনীতিবিদৃদেষ 
প্রভাবে পড়িয়া সচেতন ভাবেই ক্ষমতা বিভাজন তত্বের প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন এবং মজার কথা এই যে মঁতেক্কো হরিটিশ শাসনতত্ত্রের 

একজন ভক্ত হইয়াছিলেন এই বিশ্বাসে যে উহাতে এই তত্ব কাধকরাী 

ছিল, অর্থাৎ সরকারের তিনটি বিভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র এবং 
তাহার মতে ইহাই বঝিটিশ জাতির ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগের উৎস। 
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যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা তাহার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া তাহাদের 
রচিত সংবিধানে তত্বটি প্রয়োগ করেন। কিন্ত অঁতেক্কো ঘে সময়ে 
বিটেনের শাসনতত্ত্রের ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন সে সময় কিন্তু সেখাস্ছঙ্গ 

ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হইয়াছে এবং ক্যাবিনেট প্রথা ক্ষমতা বিতাজন 
তত্বকে অস্বীকার করে। যেহেতু ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট শুধু 
আইনসভার নিকট দায়িত্বশীলই ময়, ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব নির্ভর করে 
আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজনতার উপর এবং প্রত্যেক ক্যাবিনেট 

মন্ত্রীর আইনসতার সদস্য হওয়া আবশ্যিক | মন্ত্রীদের প্রত্যহ আইনসভায় 

উপস্থিত হইয়া প্রশের উত্তর দিতে হয়, বিল, বাজেট পাশ করাইতে 

হয়। সংক্ষেপে সভার নেতৃত্ব করিতে হয়। সুতরাং খ্রাটিশ শাসনতন্ত্র 
ক্ষমতা বিভাজনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতেক্কোর ব্যাখ্যা সঠিক নয় । কিন্তু 

একটি ব)াপারে ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে হয়, সেটি হইল বিচার- 

বিভাগের স্বাতন্ত্য । ব্রিটেনে বিচারবিভাগ, আইনবিতাগ বা শাসনবিভাগ 
কাহারও অধীন নয় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন । 1701 সালের নিষ্পত্তি আইন 
( 4০ ০01 56161670210 ) অনুযায়ী বিচারকদের তাহাদের কাধ্যকালে 
বেতন পরিবন্তন করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই এবং যতদিন তাহারা 
কোন অসদাচরণে লিপ্ত না হন ততদিন তাহাদের কাধ্যকালের নিদিষ্ট 

মেয়াদ বলবৎ থাকে! তাহাদের অপসারণ করিতে হইলে পার্লামেণ্টের 

উভয় কক্ষের আবেদনক্রমে রাজার নির্দেশ জারি প্রয়োজন, যেটা খুব 
সহজসাধ্য নয় | বিচারকদের এই স্বাধীনতা রাষ্্পরিচালনায় লিপ্ত 
সকলেরই ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিষেধক হিসাবে সকলেই স্বাগত 

জানায় | বিিটিশ শাসনতন্ত্রে মাত্র এই বিষয়েই ক্ষমতা বিভীজন নীতির 
প্রয়োগ দেখা যায় । 
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তৃতীয় অধ্যায় 

শাসন বিভাগ (৯) 
( য6000856 ) 

রাজা বা রাণী ও রাজভন্ত্র_আশ্গুঠানিক শাসক (80106 ০: 08৩০ 
8000 (070৮7 07 7/1017870115- _1017191 [:560086156 ) 2 

ইতিপর্রবে আমরা ব্রিটিশ শাসনতম্ত্ের ক্রমবিকাঁশের ধারা ও উহার 

প্রকতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন 

শাসনতন্বের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব | প্রথমেই 

আমরা রাজা ও রাজতত্ব লইয়া আলোচনা শুক করিতেছি, কারণ 

আমরা দেখিয়াছি বিটিশ শাসনতত্রের আদিকাল হইতেই এই 

প্রতিষ্ঠানটি চলিয়৷ আসিতেছে এবং ইহাকে শাসনতন্বের মধ্যমণি বলা 

অত্যুক্তি হইবে না । অবশ্য ইতিহাসের যাত্রাপথে অন্যান্য সব জিনিঘের 

মতই ইহারও যথেষ্ট র্লপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু বাহ্যতঃ সে পরিবর্তন বিশেষ 

দর্টিগোচর হয় না। 

রাজ! বা রাণী ও রাজতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য : 
এই অধ্যায়ের শিরোনামায় আমরা দুইটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, রাজা! 

বা রাণী এবং রাজতন্ব | প্রসঙ্গত: বলা দরকার ঝিটেনের শাসনবিতভাগের 
শীর্ঘে যিনি বিরাজ করেন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে বসিবার ও 
রাজমুক্ট ধারণের অধিকারী, পুরুঘ বা স্ত্রীলোক অর্থাৎ রাজ। বা রাণী 
উভয়ই হইতে পারেন | কিন্তু আমরা এরপর “রাজা* শব্দটি উভয় অর্থেই 

ব্যবহার করিব । “রাজতন্ত্র শব্দাটি ইংরাজী “010৮0? 400008101)% বা 
11)1905' এই শব্দগুলির প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করিব। “রাজা? 

ও “রাজাতন্ত্র এই দুইটি শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমানে দীঁড়াইয়াছে 
তাহা বিশেষ গুরুত্বপূণণ এবং অনুধাবনযোগ্য । এই পার্থক্য পুব্ব অধ্যায়ে 
বণিত বিটিশ শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তত্বগত ও বাস্তব কূপের 
মধ্যে পার্থক্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ | সাধারণভাবে “রাজ বলিতে 
একজন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি রাজ্যের শীঘে অবস্থিত থাকিয়া রাজকাধধ্য 
পরিচালনার দায়িত্ পালন করেন এবং "রাজতন্ত্র বা 103০, বলিতে, 

বুঝায় একটি প্রতিষ্ঠান (18561000100) বা পদ (০8০6) যাহা শাসন- 
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বিতাপের শীর্ষে বিরাজ করে (01015 55০৮6৮০ ) এবং যাহাতে এ 

পদের সমস্ত ক্ষমত! ও অধিকার কেন্্রীভূত। এযন এক সময় ছিল এবং 
সেটা খুব বেশী দিন আগে নয় বল যায়-_-সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেও-_ 
এই দুইটি শব্দের মধ্যে শাসনতানত্রিক দিক হইতে বিঘ পার্থক্য 
ছিল না! রাজার পদের সঙ্ষে সংশ্রিষ্ট সব ক্ষমতা, অধিকার ও সুযোগ 
এ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই নিজের ইচ্ছা বা বিচার বিবেচনা অনুসারেই 
প্রয়োগ করিতেন । কিন্তু 1688 সালের পর হইতৈ একথা বল! যায় না । 

বস্ততঃ বিটিশ শাসন্ততন্ত্রের ক্রমবিবর্তন ক্রমাগত ব্যক্তিগত রাজা .হইতে 
রাজতন্ত্র বা রাজপদ প্রতিষ্ঠানে রাজকীয় যাবৎ ক্ষমতার হস্তাস্তর ছারা 
চিহ্নিত । পার্লামেণ্ট ব্যক্তি হিসাবে রাজাকে স্পর্শ করে নাই । তিনি 

পর্বের ন্যায় এখনও আইনের উদ্ধে সামাজিক মধ্যাদায়, মহিমায় ও 
জাঁকজমকে পৃব্রের ন্যায়ই অপ্রতিহত। কিন্তু রাজক্ষমতার প্রতীক 
রাজমুক্ট ( ০:০৬) নামে প্রতিষ্ঠানটিকে নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও 

পদ্ধতির দ্বারা শৃঙ্খলিত করিয়াছে । যাহার ফলে ব্যক্তি রাজার প্রত্যেকটি 
সবুকারী কাজই আইন ও শাসনতান্ত্রিক বীতিনীতির বন্ধনে বাঁধা পড়িয়াছে 

এবং পালামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসিয়াছে । রাজকীয় ক্ষমতার 

উপর পালামেন্টের এই নিয়ন্ত্রণ আরোপের ইতিহাস দীধায়ত ; রাজা 
জনের সময় হইতে শুরু হইয়া উনবিংশ শতাব্দী পধ্যন্ত ইহা চলিয়াছ্ছে ৷ 

স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে চুড়াম্ত ক্ষমতা রাজার 
অথবা পালামেন্টের এই প্রশে একটি শ্াসনতান্ত্রিক সঙ্কট দানা বাঁধিয়া 

উঠে এবং 1688-89 সালে পালামেণ্টের অনুকূলে এই প্রশ্রঃ চূড়ান্ত মীমাংসা 
হইয়া যায়। সেজন্য বলা হয় 1688 সালের মহান বিগ্ুব শ্ধু 
এক রাজার স্থলে আর এক রাজার অভিষেকই নয়, ইহার গৃঢ 

তাৎপধ্য হইল রাজকীয় ক্ষমতার ব্যক্তি রাজার হস্ত হইতে রাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর । এই প্রতিষ্ঠানটিকে শাসনবিভার্গের প্রধান ( ০0৫9 
92%50801%৪ ) বা জাতীয় ইচ্ছা বা জাতির প্রতীকৃ্ও বলা যাইতে পারে। 
ক্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি পার্লামেন্ট ও পালামেণ্টের আস্থাভাজন মপ্রিসতার 
অভিভাবকত্বের আওতায় স্থাপিত হইয়াছে । €0০স্/ বা রাজতন্ত্র ক্ষমতা- 

সমূহ কিতাবে, কখন প্রয়োগ হইবে তাহা ইহারাই সিদ্ধান্ত করিবে, যদিও 
নির্দেশনাম। জারি হইবে রাজার নামে ব! রাজার স্বাক্ষরে । ব্যক্তি হিসাবে 
রাজা ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই যে সৃক্ষা প্রভেদ এটা বিদেশী 
পধবেক্ষকদের এমন কি ইংরাজদেরও দৃষ্টি এডাইয়া যায় এবং প্রতিষ্ঠানটির 
ক্ষমতাগুলি রাজারই ক্ষমতা বলিয়া মনে করা হয় । ইহার কারণ দেশের 
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আইনে এই প্রভেদের কোন স্বীকৃতি নাই। কিন্তু এই প্রভেদটি অনুধাবন 

করিলে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে স্বাভাবিক বিভ্রান্তির কারণ দ্র হইবে । 

বিটিশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তক পড়িলে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি - 

বিরাট তালিকা পাওয়া যাইবে | রাজা যাবতীয় সরকারী সামরিক 
ও বেসামরিক কন্দধ্রচারী নিয়োগ করেন, বরখান্তও করিতে পারেন | তিনি 
স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর সব্বাধিনায়ক, বিদেশী রাষ্টের সঙ্গে চুক্তি 
সম্পাদন করেন, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঘণা করিতে পাবেন আবার 
সন্ধিও করিতে পারেন। রাষ্টদূত প্রেরণ ও অন্যদেশের রাষ্ুদত গ্রহণ 
করিতে পারেন, পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, ভাঙ্গিয়া 

পারেন, অপরাধীদের দণ্ডমকৃব করিতে পারেন, যে কোন লোককে 
সম্মানসূচক খেতাব দিতে পারেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি । এ সবই সত্য কথা । 
কিন্ত আবার এটাও সমানই সত্য যে বাজা নিজের ইচ্ছামত এগুলির 

কিছুই রুরিতে পারেন না, তীহাকে সরকারী কাজে সব সময় প্রধানমন্ত্রী 

বা অন্য কোন মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে চলিতে হয় । ওয়ালটার ব্যাজহট 
(৬1115 39861)01) 1872 সালে প্রকাশিত “ইংলিশ কনষ্টিটিউসন"' নামক 

প্রখ্যাত গ্রন্থে তদানীন্তন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ক্ষমতা সম্বন্ধে একটি চমকপ্রদ 
উক্তি করিয়াছিলেন--“পার্লামেণ্টের পরামর্শ না৷ লইয়াই রাণী বিটিশ সেনা- 
বাহিনী তাঙ্গিয়া দিতে পারেন, নৌবহর বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন। যৃদ্ধ 
ঘোঘণ। করিতে পারেন, যে কোন ব্রিটিশ ভূখণ্ড দান করিতে পারেন । 
প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজাকে পিয়ার ( ৮০০) বানাইতে পারেন, সরকারী 

কঙ্চারীদের বরখাস্ত করিতে পারেন, রাজ্যের সব কয়েদীর দণ্ড 

মকব করিতে পারেন, ইত্যাদি।” কোন সভাসদূ এই উক্তির 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ঘণ করিলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া বলিয়াছিলেন, 
“কি দুষ্টু লোকটা, যে এই রকম গল্প প্রচার করিতেছে । নিশ্চয় 
আমার প্রজারা তাহার কথা বিশ্বাস করে না| এই ঘটনার দশ 

বৎসর পরে মহারাণীর প্রধানমন্ত্রী গ্রাডষ্টোনও তীহার বিশাল ক্ষমতা- 
বলীর অনুরূপ একটি তালিকা বর্ণনা করেন | কিন্তু ইহাদের দুইজনের 
উক্তি শুধু তখনকার দিনেই নয় এখনও আইনগতভাবে সত্য। কিন্তু 
তাহারা যদি নিছক আইনের দৃষ্টিতে না দেখিয়া বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতৈন 
তাহা হইলে বলিতেন এই কাজগুলি রাজা নিজে করিতে পারেন না ; 

পারেন 'রাজতন্ব' নামে প্রতিষ্ঠান বা রাজপদ এবং এই' নৈর্যক্তিক প্রতিষ্ঠানটি 
চালিত হয় পার্লামেপ্ট ও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে । 
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এই প্রতিষ্ঠানটি (0:০0) কি, এই প্রশের এক কথায় জবাব দেওয়া 
সহজ নয় । একটু ঘুরাইয়া জবাব দেওয়া যায় ব্বিটেনে রাজতম্বের ইতিবৃত্ত 
স্মরণ করিয়া । বহু পূর্বে এংলো-স্যাক্সন আমলে রাজ৷ নিক্বাচিত হইতেন 
এবং একজন রাজার মৃত্যুর পর অন্য রাজা নিবর্বাচিত না হওয়া পর্্যস্ত 

রাজপদ শূন্য থাকিত, কিন্তু নম্ব্যান আমলে বিশেষ করিয়া রাজা জনের 

পর হইতে রাজপদ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সুত্রে পূর্ণ হইতে লাগিল । 

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বা পরপর নিকট আত্বীয় রাজার উত্তরাধিকারী হইবেন 

এই প্রথা চালু হইল। ইহারই ফলশ্রতি হিসাবে রাজার পদ একাটি 

প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল যাহার অস্তিত্বে আর কোন ছেদ পড়ার সন্তাবনা 

রহিল না। যে মৃহর্তে রাজার মৃত্যু হয় সেই মুহূর্তেই তাহার 

উত্তরাধিকারী রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন এবং এ পদের সব দায়দায়িত্ব 

তীহাতেই বর্তীয়। পদ এবং পদাধিকারীর মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি 

হইল । পদ একটা নৈর্বাক্তিক সত্তা, একটা প্রতিষ্ঠান যাহার কোন ছেদ 

নাই, যাহাতে পদের আনুষঙ্গিক সব ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত । 

পদাধিকারী একজন জীবন্ত মানুঘ কিন্ত নশ্বর, যিনি সাময়িকভাবে পদের 

দারিত্ব পালন করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আইনগতভাবে । সেই সময় 

হইতেই রাজ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল । কালক্রমে ব্যক্তি রাজার 

সমস্ত ক্ষমতা আইনগত ভাবে না হইলেও বাস্তবতাবে প্রতিষ্ঠানে স্থানাস্তরিত 

হইল এবং এই প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব বর্তাইল পার্লামেণ্টে ও পার্লা- 

মেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমঘিত মন্ত্রিসভায় । মন্ত্রিসতাই রাজার নামে 

এবং রাজার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শাসনকাধ্য পরিচালনা 

করিতে লাগিলেন এবং যেহেতু পার্লামেন্ট এবং পরোক্ষভাবে মন্ত্রিসতা 

জনগণ দ্বারা নিব্বাচিত এবং জনমত মুখাপেক্ষী বিটেনে রাজতন্র গণ- 

তান্ত্রিকতায় সিঞ্চিত হইয়াছে | অবাধ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক বাজ- 

তঞ্কে পরিণত হইয়াছে ৷ রাজা, মন্ত্রীগণ ও পার্লামেন্ট এই ব্রয়ীর স্জ্ম 
সমন্বয়ে যে শক্তিটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই রাজপদ বা রাজতন্ত্র 
( 0:০%/০ ) বল। হইয়া থাকে এবং ইহাই ব্রিটিশ শাসনতানত্িক ইমারতের 

কেন্দ্রবিন্দু ( 8555006 )। 
রাজা ও রাজপদ বা রাজতন্ত্র এই দুইটি শব্দের ভাবগত প্রভেদ 

বিটিশ শাসনতান্ত্রিক সাহিত্যে প্রচলিত কয়েকটি সূত্রে সুন্দরভাবে ফুটিয়া 

উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি হইল,--7008 2923. 0165, বা 25 

1076 15 ৫520. 2 10106 1155 10০ 1006৮- অর্থাৎ রাজা কখনও মরে না, 

বা “রাজ মরিয়াছেন £ রাজা দীর্ঘজীবী হউন |” ইহার অর্থ হইল ব্য্জি” 
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বাজ! মরর্ণশীল হইলেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মত্যু নাই বা ছেদ নাই, 
'রাজা' শব্দটি একবার ব্যক্তি রাজা অর্থে আবার প্রতিষ্ঠান অথেও ব্যবহৃত 
হইতেছে । একজন রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তীহার উত্তরাধিকারী রাজ-. 
পদের সব ক্ষমতা, সুযোগ ও দায়দায়িত্বের অধিকারী হন | রাজপদ বা সিংহাসন 
কখনও শন্য হয় না । উহার কর্ধ্রতৎ্পরতা৷ নিরবচ্ছিন্ন । অভিষেক শুধু 
একটা আনুষ্ঠানিক উৎসব যাহা রাজদায়িত্ব গ্রহণের জীকজমকপুর্ণ, বর্ণাঢ্য 
স্বীকৃতিমাত্র, আইনের দিক হইতে ইহার বিশেষ মূল্য নাই । 

আর অকটি সূত্র হইল,_-106 10705 161875, ৮6 ৫০০5৪ 700 

20৬০178+, অর্থাৎ “রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না|” 

এই সত্রে রাজকার্ধয পরিচালনার ব্যপারে রাজার ভূমিকার তত্বগত ও 

বাস্তব দিকের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি অঙ্গুলি নিরেশ করা হইয়াছে । 

আইনগত দিক হইতে রাজাই শাসনবিভাঁগের শীর্ষস্থানীয় এবং বাজপদের 

সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু বাস্তবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ও নামে মাত্র 

রাজকার্ধ্য পরিচালনা করেন, মন্ত্রিসভার ইচ্ছানুষায়ী ও তাহাদের পরামশ_ 

ক্রমে এবং পরোক্ষভাবে জাতির ইচ্ছানুসারে | 
আর একটি সূত্র হইল__'1116 1108 ০) ৫০ 09 ড%170108+-- রাজা 

কোন অন্যায় করিতে পারেন না 1” আপাতদৃষ্টিতে উক্ভিটি কিছুটা 

বিভ্রান্তিকর । কেননা কোন মানুঘই ন্যায় অন্যায়ের উদ্ধে নয় এবং রাজা" 
যখন মানুঘ তিনিও তাঁহার কাধ্যের নৈতিক দায়িত্ব এড়াইতে পা্টে 
কিন্ত উক্ভিটি ৃখ্যত: রাজার সরকারী কাধ্যসংক্রান্ত (৮৪8 গ্রহণ 
রাজ্যের প্রথার্ঘত আইন (50910007010 18 ) অনুসা ' পরাজিত 

কাধ্যের জন্য তাহাকে আদালতে বিচার কর। যায় না রঃ তীঙ্গিয়। 

রাজকীয় ক্ষমতাবলেই বিচার করে । উক্ভিটির বিশ্নে . প্রধান বিচার্ষ 

কোন সরকারী কাজ সম্বন্ধে রাজার কেটত মন্ত্রিসভা বা পার্লামেন্ট 

কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই দায়ী থানর্কের বিষয় হইয়া দীড়াইবে 

দলিল বা নির্দেশনামায় রাজার স্বাক্ষ: ফলে শাসক দলেরই বিপুল 
প্রতিস্বাক্ষর আবশ্যিক | কিন্তু ইহা হইটক্লাজাকে পদত্যাগ করিতে 
আবিভাব হইরাছে যে কোন সরকারীত্ীরে বিলুপ্ত হইবে | সুতরাং 
মন্ত্রীর পরামর্শ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন হইবেন না। বাজার বিলে 
ব্িটেনে আইনের অনুশাসন প্রতিঠিত, বরা ব্যাপারে পর্যব্ষিত 
অজুহাতে কোন বেআইনী কাধ্যের :? 

তাহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলিতে সম্সষ্ট্রতাবেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ । 
অধীনে মন্ত্রিত্ব করিতে রাজী হইবেন ক্র, স্থগিত করেন । ভাঙ্গিয়া 
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এই প্রতিষ্ঠানটি (0:০0 ) কি, এই প্রশের এক কথায় জবাব দেওয়া 

সহজ নয়। একটু ঘুরাইয়া জবাব দেওয় যায় ব্রিটেনে রাজতন্ত্রের ইতিবৃত্ত 
মরণ করিয়া । বহু পূর্বে এংলো-স্যাক্সন আমলে রাজ] নিব্বাচিত হইতেন 
এবং একজন রাজার মৃত্যুর পর অন্য রাজ! নিব্বাচিত না হওয়া পধ্য্ত 
রাজপদ শূন্য থাকিত, কিন্তু নম্ব্যান আমলে বিশেষ করিয়া রাজা জনের 

পর হইতে রাজপদ বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ণ হইতে লাগিল । 
রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বা পরপর নিকট আত্বীয় রাজার উত্তরাধিকারী হইবেন 
এই প্রথা চালু হইল। ইহারই ফলশ্র্তি হিসাবে রাজার পদ একটি 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল যাহার অস্তিত্বে আর কোন ছেদ পড়ার সন্তাবনা 

রহিল না। যে মৃহ্র্তে রাজার মৃত্যু ,.হয় সেই মুহর্তেই তাহার 
উত্তরাধিকারী রা'জপদে অধিষ্ঠিত হইবেন এবং এ পদের সব দায়দায়িত্ব 

তাহাতেই বন্তায়। পদ এবং পদাধিকারীর মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি 
হইল । পদ একটা নৈর্যক্তিক সত্তা, একটা প্রতিষ্ঠান যাহার কোন ছেদ 
নাই, যাহাতে পদের আনুঘঙ্ষিক সব ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত | 
পদাধিকারী একজন জীবন্ত মানুঘ কিন্তু নশূৃর, যিনি সাময়িকভাবে পদের 

দায়িত্ব পালন করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আইনগতভাবে | সেই সময় 
হইতেই রাজ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল । কালক্রমে ব্যক্তি রাজার 
সমস্ত ক্ষমতা আইনগত ভাবে না হইলেও বাস্তবতাবে প্রতিষ্ঠানে স্থানাস্তরিত 

হইল এবং এই' প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকত্ব বর্তাইল পার্লামেণ্টে ও পালা" 
মেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমধিত মন্ত্রিসতায় | মন্ত্রিসভাই রাজার নামে 
এবং রাজার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শাসনকাধ্য পরিচালন 
করিতে লাগিলেন এবং যেহেতু প্রাললামেণ্ট এবং পরোক্ষভাবে মগ্ত্রিসভা 
জনগণ দ্বারা নিব্বাচিত এবং জনমত মুখাপেক্ষী ব্রিটেনে রাজতন্ত্র গণ- 

তান্ত্রিকতায় সিঞ্চিত হইয়াছে । অবাধ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক রাজ- 
তঙ্কে পরিণত হইয়াছে | রাস্ধা, মন্ত্রীগণ ও পার্লামেণ্ট এই ত্রয়ীর স্ক্ষ 

সমস্বয়ে যে শক্তিটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেই রাজপদ বা রাজতম্ত 

(01:০0 ) বল! হইয়া থাকে এবং ইহাই ব্রিটিশ শাসনতাস্ত্রিক ইমারতের 

কেন্দ্রবিন্দু ( 85581016 )। 

রাজা ও বাঁজপদ বা রাজতন্ত্র এই দুইটি শব্দের ভাবগত প্রভেদ 
বিটিশ শাসনতান্ত্রিক সাহিত্যে প্রচলিত কয়েকটি সূত্রে হ্থন্দরভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি হইল,--:ছ108 06567 0165) বা 5 

725 19 ৫০2৫ 5 10778 1156 10০ 10151 অর্থাৎ রাজা কখনও মরে না?, 

বা “রাজা মরিয়াছেন £ রাজ দীর্ঘজীবী হউন 1? ইহার অর্থ হইল ব্যক্তি 
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রাজা মররণশীল হইলেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মত্যু নাই বা ছেদ নাই, 
'রাজা' শব্দটি একবার ব্যক্তি রাজা অর্থে আবার প্রতিষ্ঠান অর্থেও ব্যবহৃত 
হইতেছে । একজন রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার উত্তরাধিকারী রাজ-. 
পদের সব ক্ষমতা, সুযোগ ও দায়দায়িতের অধিকারী হন | রাজপদ বা সিংহসিন 

কখনও শূন্য হয় না। উহার কন্পতত্পরতা নিরবচ্ছিন্ন । অভিষেক শুধু 
একটা আনুষ্ঠানিক উৎসব যাহা রাজদায়িত্ব গ্রহণের জাকজমকপুর্ণ, বর্ণাঢ্য 
ত্বীকৃতিমাত্র, আইনের দিক হইতে ইহার বিশেষ মূল্য নাই | 

আর অকটি সূত্র হইল,--1116 1006 16185, ৮ 0955 ০0৫ 

£০%০10+, অর্থাৎ “রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন ন1।? 

এই সূত্রে রাজকার্ধয পরিচালনার ব্যপারে রাজার ভূমিকার তত্বগত ও 
বাস্তব দিকের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি অঙ্গুলি নিরেশ করা হইয়াছে । 
আইনগত দিক হইতে রাজাই শাসনবিভাগের শীধস্থানীয় এবং রাজপদের 

সমস্ত ক্ষমতার শধিকারী কিন্ত বাস্তবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ও নামে মাত্র 

রাজকাধ্য পরিচালনা করেন, মন্ত্রিসভার ইচ্ছানুযায়ী ও তাহাদের পরামশ- 
ক্রমে এবং পরোক্ষভাবে জাতির ইচ্ছানুসারে । 

আর একটি সূত্র হইল--11)0 1108 0৪0. 0০ 0০ ৬7008 রাজা 

কোন অন্যায় করিতে পারেন না ।” আপাত;দৃ্টতে উক্ভিটি কিছুটা 
বিভ্রান্তিকর | কেননা কোন মানুষই ন্যার অন্যায়ের উর্ধে নর এবং রাজ।ও 
যখন মানুঘ তিনিও তাঁহার কাধ্যের নৈতিক দায়িত্ব এডাইতে পাদ্রেন না। 
কিন্তু উক্তিটি মুখ্যতঃ রাজার সরক্কারী কাধ্যসংক্রান্ত ( চ%]০ 4০) 
রাজ্যের প্রথাগত আইন (00100000. [.৪৬) অনুসাঁর রাজার কোন 

কাধ্যের জন্য তীহাকে আদালতে বিচার কর। যায় না? কারণ আদালত 
রাজকীয় ক্ষমতাবলেই বিচার করে | উক্তিটির বিশেষ তাৎপয রাজনৈতিক । 
কোন সরকারী কাজ সম্বন্ধে রাজার কোঁশ দায়িত্ব নাই, তীহার প্রত্যেকটি 
কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীই দায়ী থাকেন। সেজন্য প্রতিটি রাজকীয় 
দলিল বা নির্দেশনামায় রাজার স্বাক্ষরের সঙ্গে কোন না কোন মন্ত্রীর 
প্রতিস্বাক্ষর আবশ্যিক | কিন্তু ইহা হইতে স্বাভাবিকতাবেই এই নিয়মের 
আবির্ভাব হইয়াছে যে কোন সরকারী ব্যাপারে রাজা কোন না কোন 
মন্ত্রীর পরামর্শ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মা | যেহেতু 
বিটেনে আইনের অনুশাসন স্তুপ্রতিঠিত এবং কেহই রাজার আজ্ঞাপালনের 

অজুহাতে কোন বেআইনী কাধ্যের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না, রাজা 
তাহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলিতে সম্মত না হইলে কোন মন্ত্রী তাহার 

অধীনে মন্িত্ব করিতে রাজী হইবেন না | ইহা গেল . আইনগত দায়িত্বের 



46 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা__যুক্তরাজ্য 

দিক। রাজনৈতিক দিক হইতেও যেহেতু রাজা পালামেন্টের নিকট 

দায়িত্বশীল নন, এমম কি পার্লামেন্টে বিতর্কের মধ্যে রাজার সমালোচনা 
করা বা তাহার নাম নেওয়াও রীতি বিরুদ্ধ, সংশিষ্ট মন্ত্রীকেই রাজার 
সমস্ত সরকারী কাজের দায়িত্ব লইতে হয়। এই অবস্থায় রাজা যদি 

নিজের খেয়ালখুশীমত কাজ করেন কোন মন্ত্রীই এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
রাজী হইবেন না। কাজেই রাজার রাজনৈতিক দারিত্বহীনতা ও মন্ত্রীর 
পর্ণ দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রাজকীয় ক্ষমতার বাস্তব পরিচালনা মন্ত্রীদের 
হাতেই চলিয়া গিঁয়াছে' যদিও আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজার নামে সব কিছু 
চলে। বাস্তবে রাজ্য পরিচালনা ব্যাপারে রাজা একটি মহামহিম শূন্যে 
€ 10900150916 010179) পরিণতি হইয়াছেন! একসয়য় ছিল যখন 

রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতাই ব্যক্তি রাজা নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী প্রয়োগ 
করিতেন । মন্ত্রীরা তাহাকে পরামর্শ দিতেন বটে কিন্তু তাহা গ্রহণ করা 

বা না করা তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত । তখন রাজ ও রাজতন্ত্র বা! 

রাজপদের মধ্যে কাধ্যতঃ কোন প্রভেদ ছিল না। 

রাজার ক্ষমতাবলী : 
এই প্রভেদটি স্মরণ রাখিয়া আমরা এখন রাজার বহুমুখী ক্ষমতা সন্বন্ধে 

আলোচনা করিব । প্রথমেই রাজকীয় ক্ষমতার দ্বিবিধ উৎসের কথা বলা দরকার 
_-(৪)- *রাজার নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতা (07519886%9 ) এবং (৮) পার্লা- 

মেণ্টের আইনপ্রদত্ত (5008607য ) ক্ষমতা | প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা রাজার 
নিজস্ব, যাহা রাজ্যের চিরাচরিত প্রথা ( ০022000101৪ ) হইতে উদ্ভূত 

এবং যাহা পালামেন্ট নিরনত্রণ করে নাই | ডাইসি এইভাবে] ইহার 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_“রাজার নিজস্ব বিশেষ ক্ষমতা (0157098811৩ ) হইল 

সেই সব অবাধ "ও স্বেচ্ছার প্রযোজ্য ক্ষমতা যাহা পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণের 
পর উদ্বত্ত আছে।”” তবে এগুলি বে পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে 
তা বলা বার না। যে কোন নয় পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা এগুলিকেও 

খব্ব করিতে বা সংশোধন করিতে পারে। রাজার বছ প্রেরগেটিভ 
ক্ষমতাই পার্লামেন্ট হরণ করিয়াছে, আবার কিছু কিছু বছদিনের অব্যবহারের 
ফলে লোপ পাইরাছে, যেমন পার্লামেণ্টে পাশ করা কোন বিলে সম্মতি 
না দেওয়ার ক্ষমতা | এইভাবে লোপ বা খব্ব হইবার পরও কতকগুলি 

প্রেরগেটিভ এখনও রাজার রহিয়া গিয়াছে | যেমন, পালামেণ্টের অধি- 

বেশন আহ্বান করার বা৷ ভাঙিয়া দিবার, যুদ্ধ ঘোষণা বা৷ শান্তি স্থাপন 
করিবার, বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করিবার, রাজভূত্যদের নিয়োগ বা! 
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বরখাস্ত করিবার, দণ্ড ঘকব করিবার বা কাহাকেও লঙ বানাইবার অধিকাৰি- 
সমুহ' | এই ক্ষমতাগুলি রাজ। পার্লামেন্টের সন্মাতি ছাড়াই প্রয়োগ করিতে 
পারেন এবং তাহা আদালতও মানিয়া লয়। কিন্ত বর্তমানে রাজার 
অধিকাংশ ক্ষমতাই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্তভ্ত | পার্লামেণ্টের আইনে প্রদত্ত : 
রাজার ক্ষমতাবলেই প্রধানত: বিভিন্ন সরকারী দপ্তর কাজ করে| তাছাড়। 

পার্লামেণ্টের আইনে অপিত ক্ষমতাবলেও মন্ত্রীরা অনেক নিয়মকানুন 
রচনা করিয়া প্রশাসন চালান। এগুলি ০019615-10-0:00001] অরাৎ 

প্রিভি কাউন্সিল সমেত রাজার নির্দেশ বলিয়া খ্যাত এবং পার্লামেন্টের 
মূল আইনের বিরোধী না হইলে আইনের মতই কাধ্যকরী হয় । আধুনিক 
যুগে কল্যাণব্রতী রাষ্ট পত্তনের আদর্শ যতই জনপ্রিয় হইতেছে জন- 
সাধারণের স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য রাষ্রের কন্মতৎপরত্তা ততই বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এইসব কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রশসিনের এই রকমের 
নিয়ষকানুনের প্রয়োজন হয়। পার্লামেন্ট আইন দ্বারা এই ধরণের 
নিয়মকানুন রচনা করিবার জন্য ব্বাজাকে প্রচুর অপিত ক্ষমতা দিয়াছে । 

এজন্যই বলা হইয়াছে,_“গণতন্ত্রেষ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমত। 
আরও সম্পৃূসারিত হইয়াছে ।” উক্তিটি আপাতঃবিরোধী হইলেও খুবই 

সত্য | 

শাসনবিষ্ঞাগীয় ক্ষমা ( হ০০০৫৮৪ 7৯০৩9 ) ও . 

রাজার ক্ষমতা৷ বিভিন্ন দিকে বিস্তীর্ণ । প্রথমে শাঁষনবিভাগ্বীহ ক্ষমতাঁর 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাক | পব্রেই বলা হইয়াছে সরকারের 
কর্মৃতৎপরতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতাও বৃদ্ধির. ॥পকে | শাসন- 

বিভাগের প্রধান হিসাবে রাজার বহু কিছু করণীয় এবং তাহার জন্য সকল 

ক্ষমতাই তাহাতে ন্যস্ত। যেমন, রাজ্যের আইনসমূহ পালিত হয় এবং 
বলবৎ করা হয় এটা দেখা তাহার কর্তব্য। সকল প্রশাসন বিভাগ 
সুষ্ঠভাবে পরিচালনার দায়িত্ব তাহার উপর । এজন্য বিভিন্ন বিভাগের 

পদস্থ কন্মচারীর ও সেনাবাহিনীর কন্মীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার এবং 
তাহাদের চাক্রির শর্তাদি *নিদ্ধারণ করার ক্ষমতা তাহার আছে৷ 
বিচারকদের নিয়োগও তিনিই করেন, কিন্ত বরখাস্ত করিতে পারেন না 
বিশেষ পদ্ধতিতে ছাড়া । আইন অনুযায়ী কর আদায় ও সরকারী কাজে 
ব্যয় করিবার ক্ষমতাঁও রাঁজারই 1 স্থল, নৌ 'ও বিমানবাহিনীর সব্বাধিনায়ক 

হিসাবে তাহাদের উপর সকল কর্তৃত্ব তাহারই। বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক 
শাসন কতৃপক্ষের তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাহারই । সনদ হার 



৪ বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা_যুক্তরাজ্য 

কর্পোরেশন স্থাপন করিবার ক্ষমতা তীহার | কয়েদীদের দণ্ড হাস বা 
মকব করিবার ক্ষমতা তাহার, খেতাব বা অন্যান্য সন্মান বিতরণ ক্ষমতাও 
তাহার আছে। এছাড়া স্থানীয় শাসন, গৃহনিশ্ীণ, ব্রাণকারধ, জনস্বাস্থ্য 

ইত্যাদি ব্যাপারে পার্লামেণ্টের আইন ছারা প্রভূত ক্ষমতা তাঁহার 
উপর অপিত হইয়া থাকে | 

পররাষ্টু, সম্পর্ক ব্যাপারে রাঙ্গার ব্যাপক ক্ষমতা । বিদেশে যাবতীয় 
রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসেও কন্প্রচারীবৃন্দ রাজার নামেই নিযুক্ত হয়, আবার 

বিদেশের রা্্দূতগণ তাহার নিকট পরিচয়পত্র পেশ করেন ও স্বীকৃতি 
পান। কটনৈতিক ব্যাপারে যাবতীয় নির্দেশ তাহারই নামে প্রেরিত 
হয়। জাতিসংঘে বা অন্য সব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও জশ্মেলনে 

প্রতিনিধিরা তীহার দ্বারাই মনোনীত ও তাঁহার নামেই নির্দেশ গ্রহণ করেন 1 
রাজার নামেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, আবার রাজার নামেই শান্তি 
স্থাপিত হয় । আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন ব্যাপারেও রাজার প্রভূত 
ক্ষমতা 1! রাজার নামেই চুক্তি শর্ত সম্বন্ধে কথাবার্তী চলে এবং 

রাজাই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়া তাহা চুড়ান্ত করেন। অবশ্য 
অনেক সময়েই চুক্তিগুলি অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত 
হয়, কিন্ত এ সম্বন্ধে কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই, অবশ্য যেহেতু 

চুক্তিগুলি আসলে ক্যাবিনেটই সম্পাদন করে পা্লামেণ্টের অধিকাংশ 
সদস্যের সমথন ধরিয়া লওয়া যায় | পূর্বে ঝিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভুক্ত 

উপনিবেশগুলির ও রাজাই রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এবং এখনও অবশিষ্ট ক্রাউন 
কলোনিগুলির প্রধান তিনি। কমনওয়েল্থভুত্ত স্বশাসিত ডোমিনিয়ন- 

গুলির গভর্ণর-জেনারেলরা এখন'ও বাজার দ্বারাই নিযুক্ত হন, অবশ্য 

ডোমিনিয়ন ক্যাবিশ্মেটের পরামশে 1 বর্তমানে বাজাই ব্রিটেনের সঙ্গে 

কমনওয়েভ্থভুক্ত দেশগুলির একমাত্র যোগসূত্র । 

আইনবৰিভাগীয় ক্ষমতা ( 1,52151290875 7০০79 ) 2 

এখন আইন প্রণয়ন ও পালামেণ্টের ক্ষেত্রে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে 

আলোচনা করা যাক । যদিও শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবেই রাজার মুখ্য 

'ভূমিকা, আইনপ্রণরন ব্যাপারেও য়াজার ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য নয় । আনুষ্ঠানিক 

ভাবে আইনপ্রণ্ণেতা শুধু পাললামেণ্ট নয়, রাজা সমেত পালামেণ্ট । প্রত্যেক 

আইনের প্রস্তাবনার (:5827916) সূত্রেই এ বিঘয়ে রাজার অংশ 

পরিষ্ষারতাবে প্রকট হয়__85 36 902060 69 7715 1050 18০০1150 

১1215515, 5 200 ভা10) (15 50106 2170 ০901756176 ০01 006 19105 
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91017110121 2100 191010781, ৪70 91701700105, 37) 01015 0165930 

72111807501 9556100160, 270 ৮5 019 ৪6110110507 0176 590061 

অবশ্য যেমন অন্যান্য ব্যাপারে এখানেও রাজার নিজস্ব কর্তৃত্ব সামান্যই, 
মন্ত্রিসভাই আসলে সক্রিয় তাহার নামে, ক্ষমতা ব্যক্তি রাজার পরিবর্তে 

রাজপদে ( ০:০1) ন্যস্ত । পালামেণ্টে কোন বিল গৃহীত হইবার পর 
উহা রাজার কাছে উপস্থাপিত হয় তাহার সন্মতির জন্য, কেন না 

কোন বিলই তাহার সন্মতি ছাডা আইনে পরিণত হইতে পারে না। 
কিন্তু আইনের দিক হইতে না হইলেও বাস্তবে সন্মতিদানের ব্যাপারে 

তিনি এখন স্বাধীন নন | 1707 সালের পর এ পধ্যন্ত কোন রাজা বা 

বাণী পার্লামেণ্টে পাশ করা বিলে অসন্্তি জানান নি এবং নিহ্বিচারে 
সম্মতি দেওয়াই দৃঢ়মূল রীতিতে পরিণত হইয়াছে যাহা উপেক্ষা করা এখন 

তাহার পক্ষে বিপজ্জনক | 

যে বিল পালামেণ্টে পাশ হয় তাহা নিঃসন্দেহে ক্যাবিনেটের সমথিত, 

যেহেতু ক্যাবিনেটই পালামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু সন্বেসববা। বিল 

পাশ হইলে ক্যাবিনেট রাজাকে সন্মতি ছিতেই পরামশ দিবে । এই 

পরামর্ণ উপেক্ষা করিলে ক্যাবিনেটের সহিত এবং পালামেণ্টের সহিত 

রাজার সংঘধ্ধ অনিবাধ । এক্ষেত্রে রাজার দইটিমাত্র পথ খোলা । প্রথম, 

ক্যাবিনেটকে বরখাস্ত করিয়া বা ক্যাবিনেট পদত্যাগ করায় বিরোধীদলের 
নেতাকে সরকার গঠন করিতে আহ্বান করা. কিন্ত যেহেতু পার্লামেণ্টে 
শীসকদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্তমান, বিরোধী নেতা এই জামন্ত্রণ গ্রহণ 

করিবেন না, বা করিলেও পার্লামেন্টে ভোটে অনিবাষভাবে পরাজিত 

হইবেন এবং পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন 1 দ্বিতীয়, পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়। 
দিয়া নতন নিব্বাচন অনুষ্ঠান করা । এরূপ নিব্বাচনে - প্রধান বিচাষ 
বিষয় (19506) হইবে রাজা বনাম নিব্বাচিত মন্ত্রিসভা বা পালামেণ্ট 

এবং রাজার কাধ্য জনগণের মধ্যে একটি বিতকের বিঘয় হইয়া দাড়াইবে 

এবং সম্ভবতঃ তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিবে যার ফলে শাসক দলেরই বিপুল 
ভোটাধিক্যে জয়ী হইবার সম্ভাবনা । তখন রাজাকে পদত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইতে হইবে এবং হয়ত রাজতন্ত্র চিরতরে বিলুপ্ত হইবে 1! সুতরাং 
কোম রাজাই এত বড় ঝ'কি নিতে সাহসী হইবেন না। রাজার বিলে 

সম্মতি দান ব্যাপারটা একটা আনুষ্টানিক বর্ণাঢ্য ব্যাপারে পধবজিত 

হইয়াছে। 

এছাড়া পার্লামেণ্টের সহিত রাজার অনাভাবেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ | 
রাজাই পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত করেন । ভাঙ্গিয়া 
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দিতে পারেন এবং নৃতন কমন্সসতা নির্বাচন সাক্রান্ত সন্ত প্রক্রিয়া 
তাহার নামেই অনুষ্ঠিত হয়। পার্লামেণ প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার 

সদিচ্ছাক্রসেই সমস্ত কার্ধ্য পরিচালনা করিয়া থাকে । অবশ্য আসলে 

ক্যাবিনেটই পার্লামেটকে চালিত করে রাজার নামে । পার্লামেণের 
আনুষ্ঠানিক . উদ্বোধনে রাজা উদ্বোধনী ভাষণ দেন যাহাতে বর্তমান 

অধিবেশনের যাবত কর্মসূচী ঘোষিত হয়, কি কি বিঘয়ে বিল উপস্থাপিত 
হইবে, ইত্যাদি । এই ভাষণ কিন্ত মন্ত্রিসতাই রচনা করে নিজেদের কর্মসূচী 

সম্বলিত করিয়া | প্রস্তাবিত বিলগুলি মন্ত্রীরাই পালামেণে পেশ করেন এবং 

পরিচালনা করেন । পার্লামেন্টের সমস্ত কর্মততপরতাই মন্ত্রীদের 

অনুপ্রেরণায় এবং দায়িত্বও মন্ত্রীদের | মন্ত্রীরা অবশ্য পালামেণ্টের অদস্য, 
কিন্ত রাঁজার আস্থাভাজন মন্ত্রী হিসাবেই তাহারা এই সমস্ত কাধ্য পরিচালনা 

করেন। 
আর একদিক দিয়াও রাঁজা আইন প্রণয়নে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ 

করেন। তাহা হইল পৃক্বোন্ত 0£0675-17-005011 বা রাজা সমেত 
প্রিভি কাউন্সিলের নির্দেশের মাধামে । এগুলির মধ্যে কতকগুলি 

প্রশাসনিক নিয়মকানন যাহার বলে বিভিন্ন বিভাগের দৈনন্দিন কাধ 

পরিচালনা করা হয়, আবার কতকগুলি পার্লামেপের আইনের জাওভায় 
অপিত ক্ষমতাবলে জারি হয় ; ইহাদের “্ট্যাটিউটনি অডার?'? বলা হয়: 

মূল আইনের সঙ্গে সঙ্গতি থাকিলে ইহারা জাইনেরই সমমর্যাদা পায় 

পৃবের্বেই বলা হইয়াছে, বর্তমান বুগে সরকারের ক্রমবর্ধমান কমতপরতার 

পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে 

বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা (3001019] £১০৮/০৪5 ) £ 

বিচারবিভার্গের ক্ষেত্রেও রাজার এখনও কিছু কিছু কর্ভবা আছে । 
বলা হয় “রাজা সকল ন্যায় বিচারের উৎস” (7176 7105 15 016 
(0.400811) 0 211 09501০6) | এক সময় ছিল যখন বিচারের ক্ষেত্রে 

রাজার বিবেকই শেঘ কথা ছিল। এখন কিন্ত সেদিন নাই । কিন্ত, 
এখনও শাসনতাঘ্িক তাঘায় রাজার আদালতে রাজার আইন তনুযারী 
বিচার হয়। সকল : ফৌজদারী মামলার ফরিয়াদী পক্ষ রাজা । 

বাজার নামেই আদালতে অভিযুন্ত করা হয়। রাজার বিকুদ্ধে কৌন 
আদালতে মামলা রুজু করা যায় না, কারণ প্রথমতঃ আদালত রাজাদই 

আদালত, দ্বিতীয়তঃ কমন ল' অনুযায়ী রাজা কোন অন্যায় করিতে 
পারেন না । বাঁভাই সকল স্তরের বিচারকদের নিয়োগ করিয়া থাকেন, 
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যদিও পার্লামেণ্টের দূই কক্ষের সন্পিলিত আবেদন ব্যতীত তাঁহাদের বরখীষ্ত 
করিতে পারেন না । প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি যেসব মামলা 
বিচার করে সেগুলির রায় রাজার নামেই দেওয়া হয় । অর্থাৎ কমিটি 
রাজার ক্ষমতা বলেই বিচার করে । বর্তমানে বিচার বিভাগের সাধারণ 

তন্বাববান করেন লর্ড চ্যান্সেলর যিনি রাজারই একজন মন্ত্রী, তিনি 
আবার রাজ্যের সব্বোচ্চ আদালত লর্ড সভার'ও অধ্যক্ষ । রাজা যে কোন 
আদালতের দণ্ডাজ্ঞা হ্রাস বা মকুব করিতে'ও পারেন । অন্য বিভাগের 

মত রাজার বিচার বিভাগের ক্ষমতাসমূহ আনুষ্ঠানিক মাত্র, আসলে এসব 

ব্যাপারেও তাহাকে মন্ত্রিসভার পরামশ অনুযায়ী চলিতে হয় এবং বিচারব্যবস্থা 
মূলতঃ পার্লামেণেের আইন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হর | 1701 সালের নিষ্পত্তি 
আইনে বিচারকদের স্বাধীনতার নীতি স্বীকৃতি হইবার পর বিচারকদের 

কাষ্যে মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপের সুযোগ খবই সন্কচিত হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে 
রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতাও | 

উপরে শাসনব্যবস্থার প্রধান তিন বিভাগে রাজার ক্ষমতা, অধিকার ও 
কর্তবপমূহ বণিত হইল । এছাড়াও বিবিধ প্রকারের কয়েকটি ক্ষমতা 

সম্বন্ধে উল্লেখ প্রনোজন। 

ধঙ্থমায় ক্ষজতা : 

ধন্মের ব্যাপারেও রাজার কিছু ক্ষমতা আছে । ইংল্যাও্ড ও স্কটল্যাণ্ডের 

প্রতিষ্ঠিত চাচ্চের (951801151)60 ০1/801165) রাজাই শীর্ঘস্বানে বিরাজ 
করেন। ইংলাণ্ডের এ্যাংলিক্যান 'ও স্কটল্যাণ্ডের প্রেস্বিট্যারিয়ান চার্চ 
যাহাদের প্রতিষ্ঠিত বলা হয় এর ছাড়। অন্যান্য চাচ্চের সঙ্গে 
রাষ্টের কোন সম্পর্ক নাই । তাহাদের ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি তাহার! 

স্বাধীনভাবেই নিদ্ধারণ করে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠিত চার্চ কিন্তু অনেক 

বিঘয়ে রাষ্রনিয়ন্ত্রিত এবং রাজা ও পার্লামেণ্টের, ইহাদের উপর বেশ কিছু 
কর্তৃত্ব আছে। এাংলিক্যান চার্চের প্রধান হিসাবে রাজাই বিশপ ও 
আচ্চবিশপদের নিয়োগ করেন, এমন কি ভীনদের ও (10687) ) কখন কখন 

ক্যাননদেরও (08107) তিনি নিয়োর্গ করেন। এই চাচ্চের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট 
আইনসভা ক্যাপ্টারবেরি ও ইয়কের ধন্মসমাবেশ (০0109০80071) রাজান্তীতেই 

আছত হয় এবং পালামেণ্টের আইনের মতই ইহাদের আইনগুলিও রাজার 
সম্মতিপাপেক্ষ | স্কট্ল্যাণ্ডের প্রেস্বিট্যারিয়ান চাচ্চের ক্ষেত্রেও বাজার 
কর্তব্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপৃণ হলেও নিতান্ত নগণ্য নয় । 
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জল্মান বিবরণ ক্ষমতা! : 

বল! হইয়া থাকে,_-“রাজাই সম্মানের উৎস", অর্থাৎ রাজা যাহাকে 

ইচ্ছা সন্মানসূচক খেতাবাদি অর্পণ করিতে পারেন। কয়েকটি বিশে 
উপলক্ষে, যেমন রাজা বা রাণীর জন্মদিন, নববর্ধের প্রথম দিন বা 
বাজ্যাতিঘেক ইত্যাদি উপলক্ষে রাজা নানা উপাধি ও খেতার বিতরণ 
করিয়া থাকেন । বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীই সন্মান বিতরণের তালিকা প্রস্তুত 

করিয়া রাজার কাছে পেশ করেন, রাজ! উহা অনুমৌদন করিলে তাহার 

নামেই তালিকা প্রকাশিত হয় । রাজ্য সাধারণতঃ প্রধানমন্ত্রীর তালিকাই 

গ্রহণ করেন। তবে অনেক অময় নিজের প্রস্তাবও রাখেন এবং প্রধানমন্ত্রীর 

বিশেষ আপত্তি না থাকিলে তাহা গৃহীত হয়। 

এপধন্ত রাজার ক্ষমতার যে দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইল তাছা বিগত 
শতকের শেষ পাদে ব্যাক্তহটের লেখা বা গ্রাডষ্টোনের বণনার মতই 
বিরাট । কিন্তু পূর্বেও যাহা বলা হইয়াছে তাহার পুনরাবন্তি করিয়া 
বলা প্রয়োজন যে এই ক্ষমতাগুলি রাজার শুধু নামে মাত্র | রাজা নিজের ইচ্ছায় 
কোনটিই প্রয়োগ করেন ন! | আসলে মন্ত্রীরাই সব কিছু করেন রাজার নামে | 
সরকারী কাগজপত্রে বা দলিলে 'ও নিদ্দেশনামায় রাজার স্বাক্ষরের পাশে সংশ্মিষ্ট 
মন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর দেওয়া হয় এবং তিনিই উহার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, রাজা 
নয়। কেননা শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে রাজা ন্যায় অন্যায়ের উদ্ধে । 
তাহার রাজকীয় ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী থাকেন কোন না কোন মন্ত্রী 
বা যৌথভাবে মন্ত্রিসভা । এই পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থায় রাজার শাসন- 
তান্ত্রিক দিক হইতে যথা ভুমিকা মূল্যায়নের পৃবের্বে আমরা আর দুই 
একটি বিঘয় আলোচিনা করিব । এগুলি হইল সিংহাসনেব উত্তরাধিকার 
9 রাজার উপাধি এবং বাজার ব্যক্তিগত স্তযোগ সুবিধা, সম্পত্তি, বৃদ্ধ 
প্রভৃতি সম্বন্ধে । 

সিংহাসনের উত্তরাধিকার ও রাজ1র উপাধি : 

1688-89 সালের রজ্পাতহীন বিগ্রুবে চূড়ান্ত ভাবে রাজতন্ত্র উপর 
পার্লামেণ্টের প্রাধান্য হ্বীকৃতি হইয়াছিল এবং যেসব শর্তে রাজা রাজব 
করিবেন ও সিংহাসনের উত্তরাধিকার স্থির হইবে সেগুলি পার্লামেণ্টের 
আইনেই নিদ্ধারিত হইবে ইহাও স্বীকৃত হইয়াছিল | 1701 সাল হইতে 
এ বছরের নিষ্পত্তি আইন অনুযায়ী ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকার 
নির্ণয় হইয়া আসিতেছে । এই আইনে নির্ধারিত হইয়াছিল যে তদানীন্তন 
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রাঁজা উইলিয়াম ও তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী রাণী এ্ানের প্রত্যক্ষ 
উত্তরাধিকারী না থাকার সম্ভাবনায় প্রথম জেমসের দৌহিত্রী প্রোটেষ্টে)াণ্ট 
রাজকুমারী সোফিয়া ও তাহার স্বাভাবিক বংশধরদের উপর রাজমুকট 
ও রাজকীয় বিশেষ অধিকার সমূহ বর্তাইবে । সোফিয়া তখন জান্রান 
রাজ্য হ্যানোভারের ইলেক্টরেটের (61601018060 1009৩) বিধবা 

রাজমহিত্বী | স্বাভাবিক বংশপরম্পরা সব্রে তাহার অপেক্ষা আরও অনেক 
নিকটতর সিংহাঁসনের দাবীদার ছিল, কিন্ত তাহারা ক্যাথলিক থাকায় ও আইনে 

কাথলিকদের সিংহাসন আরোহণ নিঘিদ্ধ করায় সোফিয়াই উত্তরাধিকারী 

নিনীতি হন, অবশ্য রানী এ্যানের জীবিতকালেই তিনি মারা যাওয়ায় 

তিনি রাজত্ব পান নাই। 1714 সালে তাহার পুত্র প্রথম জজ্জই উত্ত 
বংশের প্রথম রাজা হিসাবে সিংহাসন আরোহণ করেন ও ইংল্যাণ্ডে 

হ্যানোভা্ বংশের পত্তন হয়, বর্তমান রাণী দ্বিতীয় এলেজাবেথ যে 

বংশের একাদশতমা রাজ্জী। 1837 সাল পধস্ত ইংল্যাণ্ডের রাজা 

হ্যানোভাক্বেরও রাষ্টশাসক থাকিতেন, কিন্থা এ বৎসর ভিক্টোরিয়ার 
সিতহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে এই সংযোগ ছিন্ন হয় ; কারণ হ্যানোভারের 

আইনে কোন স্ত্রীলোক এ রাজোর রাণী ভওয়া নিঘিদ্ধ ছিল । প্রথম 

মহাযুদ্ধের পর বিটেনে জান্মান বিদ্বেষের প্রকোপে এই বংশের নাম পরিবন্তন 
করিয়া উইওসর বংশ এই নাম চালু হইয়াছে। 

সিংহাসনের উত্তরাধিকার বয়ঃজেঙ্টের অগ্রাধিকার ও স্ীলোকের 

অপেক্ষা পুরুঘের অগ্রগণ্যতা (00210001016 01 10110)09561011019 9100 [916- 

(5101706 101 100919 ০0৮০ (6011০ ) এই দুইটি নীতি অনুসারে সাবাস্ত 
হইয়া থাকে । কোন রাজার মৃত্যু বা রাজ্যচ্যুতি ধটিলে ব৷ রাজ্য ত্যাগ 
করিলে বা অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহার জ্ঞেষ্ঠ পুত্র বা তদানীন্তন জীবিত 

জোষ্ঠ পুত্র রাজা হন। তীহার কোন পুত্র না থাকিলে জীবিত জ্যোষ্ঠ কন্যা 
রাণী হন। আবার তাহার কোন জীবিত সম্থানের অভাবে তাহার ঠিক 

পরের ভ্রাতা বা তাঁহার অবর্তমানে তাহার পুত্র বা কন্যা উত্তরাধিকারী 

হইবেন, উল্লিখিত দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়৷ । এইভাবে যদি মৃত 
রাজার বংশে কোন উত্তরাধিকারী না পাওয়া যায় তবে পালামেন্ট আইন 

করিয়া নৃতন কোন রাজবংশের প্রবর্তন করিতে পারে । যদি ফোন 
নাবালক রাজা হন বা রাজা হঠাৎ অস্্রস্থতা বা অন্য কোন কারণে বাজ. 

কার্ধা চালনায় অক্ষম হইয়া পড়েন তবে রিজেনিসি আইন (1২826170% 

১০) অনুসারে উত্তরাধিকারের লাইনে সব্বাপেক্ষা নিকট সাবালক ব্যক্তিকে 
রিজেন্ট (রাজপ্রতিতূ ) নিযুক্ত করা হয় | ইংলযাণ্ডের বর্তমান রাণী 



54. বিদেশী রা্রপমহের শাসনব্যবস্থা-যুক্তরাজা 

উপরোক্ত নীতি অন্সারেই রাজ্যলাভ করেন | তাঁহার পিতা ঘষ্ঠ জর্জ 

রাজা হন জোযষ্ঠ ভ্রাতা রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড রাজ্যত্যাগ (৪8৫1০811017 ) 

করার ফলে এবং তাঁহার কোন বংশধরের অবর্তমানে । আবার ঘষ্ঠ জঙ্ঞের 

কোন পুত্রসন্তান না থাকায় জ্যোষ্ঠা কন্যা হিসাবে এলিজাবেথই রাণী 
হন। বর্তমান রাণীর উপাধি হইল,--:1211259৮96) 076 96০01, ৮9 (106 

018০6 ০01 0০৫, ০01 1159 [0101090 71780000০01 01681 3:10511) ৪10 

01016] 11912170804 01 1001 01161 [681105 2110 11611101165, 

0967, 77590. ০01 105 00101000681, 19610611061 ০01 (106 [7910),1? 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে এই উপাধিতে “ভারত সমাজ্জী'' (1610701655 

০1 70019), (পুরুষের ক্ষেত্রে "ভারত সমাট? ), অংশটি যুক্ত হইয়াছিল, 
কিন্ত 1947 সালের ভারতের স্বাবীনতা আইন (10180 100610618061709 

4১০6) অনুযায়ী এই অংশটির বিলোপ করা হয় | 1931 সালের ওয়েষ্ট 
মিনিষ্টার আইন অনুসারে রাজবংশ, উত্তরাধিকার ও রাজার উপাধি 

ইত্যাদি পরিবর্তন ব্যাপারে কিছুটা আইনগত পরিবর্তন হইয়াছে । এই 
আইনের পরিপ্রেক্ষিতে রাক্তা শুধু বিটেন বা যুক্তরাজ্যেরই রাজা নন, 
তিনি বিটিশ কমনওয়েল্থভুক্ত জাতিসমূহের স্বাবীন সংযুক্তির প্রতীকৃও 
€ 7109 51090] 01 01)6 29৩ 93590186101) ০1 10610915০01 0106 73110191) 

0010000201/9810]) ০1 201009) বটে। এজন্য শর আইনের নির্দেশ 

অনুযায়ী সিংহাসনের উত্তরাধিকার বা রাজার উপাধি ইত্যাদি পরিবর্তন 

করিতে হইলে পূর্বের ন্যায় শুধু বিটিশ পার্লামেণ্টের আইনই যথেষ্ট 

নয়: এবংবিধ কোন আইনে বিিটিশ পাঁলামেণ্ট ছাড়া কমনওয়েন্থের 

প্রতিটি রাজ্যের আইনসতার সন্পতির প্রয়োজন হয় এবং ইহাও নির্দিষ্ট 

হইয়াছে যে বিটিশ পার্লামেন্টের কোন আইন কমনওয়েভ্থখের কোন 
রাজ্যে প্রবন্তিত হইতে হইলে এইরূপ ঘোষণা করিতে হইবে যে এ 

আইন সেই রাজ্যের অনুরোধ ও সন্্রতিক্রমে পাশ হইয়াছে ৷ দৃষ্ান্তস্বরূপ 

1936 সালের (রাজা অষ্টম এডোয়ার্ডের ) রাজ্য ত্যাগ আইনে (40৫108- 
1192. 4০) কমনওয়েভ্থভুক্ত প্রতিটি দেশই স্বতন্থভাবে সন্মতি জ্ঞাপন 
করিয়াছে। 

রাজার বিশেষ সুযোগ সুবিধা, বৃত্তি, সম্পত্তি ইত্যাদি ঃ 
রাজা কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। 

পৃৰ্রেই বলা হইয়াছে ব্যক্তিগত আচরণের জন্য কোন আদালতে তাহার 

বিচার চলে না, এমন কি যদি তিনি তাঁহার প্রধানমন্ত্রীকেও হত্যা করেন। 
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তাহাকে গ্রেপ্তার করা'ও চলে না | তীহার সম্পত্তি ক্রোকু করা যায় না 
বা তাহার উপর কোন আদালতের পরোয়ানা জারি কর যায় না। তিনি 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ভূমির মালিক হইতে পারেন এবং যে কোন 
সাধারএ মান্ঘের মতই ইচ্ছামত সেগুলির বিলি ব্যবস্থা করিতে পারেন । 
তাহার নিজের প্রয়োজন ও বাজসংসারের বায়ভার বহনের জন্য রাজ্যের 
কোঘাগপার হইতে তাহাকে একটি বড অঙ্কের বাঘিক ভাতা দেওয়া হয়। 

ইহার নাম সিভিল লি (01%11 [450)1 নূতন রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 

পালামেন্ট একটি আইন (01৮11 115 4০৫) পাশ করিয়া ইহার পরিমাণ 

নিচ্ধারণ করিয়া মঞ্জুরী দেয় যাহা সেই রাজার বাজ্যকাল যাবৎ বলবৎ 
খাঁকে | বর্তমান রাণীর ভাতা প্রার পাঁচ লক্ষ পাউন্ডের মত নিদ্ধারণ করা 
হইয়াছিল । সম্পৃতি মূল্যবৃদ্ধি হেতু উহা বৃদ্ধি করা হইয়াছে | ইহা। 
আয়কর হইতে মুন্ঞ। এছাড়া তাহার ব্ক্তিগত সম্পত্তির আয় থাকিতে 

পারে । 

শাসনব্যবগ্ছায় রাজার নিজস্ব ভূমিকা ওক্ছান : 

পুন্লে আমলা রাজার বিবিধ ক্ষমতাবলীর আলোচনা করিয়াছি। 
শাহান নিরিখে রাজাকে আপাত;দৃর্টিতে একটি প্রতাপশালী প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া মনে হইবে । সামাজিকভাবে এবং উতসবাদির ব্যাপারে বাজার 

গুরুত্ব প্ব্বের তুলনায় বিশেষ কিছুই কমে নাই | কিন্তু বাস্তবের বিচাক্ে 

তাঁহার বন্তমান অবস্থ'ন বিটিশ শাসনতত্ত্রের যে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, 

তন্ন ও বাস্তবের মব্যে প্রভেদ- তাহার একটি প্রকৃষ্ট দষ্টান্ত স্থাপন কষে। 

যে সমস্ত ক্ষমত। তাহাতে দৃশ্যতঃ ন্যস্ত তাহার অধিকাংশই, তিনি নিজের 
ইচ্ভায় (15019110]) ব্যবহার করিতে পারেন না । কোন না কোন 

মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তাহাকে ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হয় স্বেচ্ছায় বা 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে । কারণ রাটুকাষ্যের সমূহ দায়িত্ব মন্ত্রীরাই বহন করেন, 
তিনি নন | এমন কি কোন মন্ত্রী তাহার আজ্ঞার অজুহাতে নিজের 
দায়িত্ব এডাইতে পারেন না । দ্বিতীয় চাঁসের আমলে 1679 সালে 

আর্ল ড্যানবি (81 0205) কয়েকটি গুরুতর অপরাধে পার্লামেণ্টে 
অভিযুক্ত হইলে (11079920154) তিনি এই অজ্হাতের আশ্রয় লুইয়া- 
ছিলেন, কিন্ত বিচারে তাহা নাকচ করা হয় ও এসব অপরাধের জন্য 

তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হয় এবং উক্ত সূত্রটি দৃঢ়মূল হয়। 
যেহেতু রাজা কোন আদালতের এক্তিয়ারের বহির্ভত মন্ত্রীরা বা কোন 
রাজকর্মচারী রাজার আদেশের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে পারিলে আইনের 
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অনুশাসন বলিয়া কিছু থাকিবে না এবং নাগরিকদের অধিকার বিপন্ন 
হইবে । কাজেই রাজার প্রত্যেকটি সরকারী কাজের জন্য কোন না কোন 
মন্ত্রীকে দায়িত্ব লুইতে হয় এবং যেহেতু দায়িত্ব তাহার, রাজা তাহার 
পরামশমত না চলিলে কোন মন্ত্রীই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছ,ক হইবেন 
না । আনুষ্ঠানিকভাবে রাজাই সমস্ত রাজকাধা পরিচালমা করিলেও 

আসলে কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভাই তাহাকে পরিচালনা করেন এবং তাহার 
সকল কাধে বর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহাই হইল সংসদীয় শাসনবাবস্থার 
অবিসংবাদিত, নীতি । ইহার একটি চূড়ান্ত নিদশন হিসাবে বল। হইয়া 
থাকে যে রাজার স্বাক্ষরের জন্য মন্ত্রী যদি তাহারই নিজের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা 

উপস্থাপিত করেন তাহাও তিনি স্বাক্ষর না করিয়! পারেন না। এজন্যই 
প্রেসিডেন্ট লাউয়েল €17.09৬/61] ) বলিয়াছেন,--'45 5. 001101581 01891 

10 71799 16০9090 [0 116 09901810900. অর্থাৎ, “রাজনৈতিক অঙ্গ 

হিসাবে ইহা (01০৬াও ) পিছনে চলিয়া গিয়াছে |? কি আইন 

প্রণয়ন, কি নিয়োগ বা অপসারণ, যুদ্ধ বা শান্তি, পররাঙ্জের সহিত 

সম্পর্ক ইত্যাদি সমস্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারই তাহার আয়ভ্তের বাইরে এবং 

সমস্তই পালামেপের নিকট দায়ী জননিক্বাচিত মন্ত্রিসভার আয়তনে । রাজ্তা 
এখন সত্য সত্যই শুধুমাত্র রাজত্ব করেন, শাসন করেন না। 106 

1075 19105 ৮০ 00995 006 ৪০৮11. রাজার এই করুণ অসহায় 

অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া প্রায় তিনশত বছরের একটি হাস্য- 
রসাপ্লুত গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে, রাজা দ্বিতীয় চালসের 

শয়নকক্ষের দেওয়ালে তাহার একজন সভাসদ রহস্যচ্ছলে লিখিয়া রাখেন £ 

“চা 519 1195 001 50৮91691210 1010 11) 10110 

৬/1)956 ৬/010 100 0791 161195 01) : 

ঢা০ 1069৮615855 5 90115]. [10115 

[01 17৮91 00995 ৪. ৮158 0176. 

“৬০179 110৩১, 76011090116 10108) *05089050 ৮/1)110 [05 ৮01৫5 

816. 19 05%/11) 100 2069 816 1709 10110196915? £? 

অর্থাং_“'এখানে শয়ন করিয়া আছেন আমাদের সাব্বভৌম প্রভু রাজা | 
তাহার কথায় কেহই নির্ভর করে না। কেননা নিব্বোধের মত কথা তিনি 
বলেন না বা জ্ঞানবানের মত কাজ'ও তিনি করেন না |) রাজা নাকি ইহাতে 

মন্তব্য করেনঃ. “খুবই সত্যাকথা | আমার কথাগুলি আমার নিজের বটে। 
কিন্তু আমার কাঁজগুলি আমার মন্ত্রীদের |? এক সময় ছিল যখন রাজাই রাষ্ 
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পরিচালনা করিতেন, মন্ত্রীরা শুধু পরামর্শ বা মগ্্রণা দিতেন যাছা রাজা খুসীমত 
গ্রহণ করিতে পারিতেন বা নাও পারিতেন। কিন্তু এখন চাকা ঘুরিয়া 
গিয়াছে । এখন মন্ত্রীরাই রাজ্য চালান এবং রাজা মাত্র পরামশ দিতে “ 
পারেন, যাহা ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীরা গ্রহণ করিতে পারেন বা নাও 

পারেন | 

এসব সঙ্কেও রাষ্ট্রীয় ব]াপারে রাজার কিছুই করণীয় নাই এমন নয় | 
রাজনীতির ক্ষেত্রে তাহার ক্ষমতা গিয়াছে সত্য কিন্তু প্রভাব কমে নাই, 

বরং বাড়িয়াছে বলা যায় । লাউয়েলের কথায় 10196008 185 0০০] 

31050101060] 001 [0%/611+, অর্থাৎ "প্রভাব ক্ষমতার স্থলাভিঘিভ্ত হইয়াছে |” 

নিযে যাহা বলা হইতেছে তাহা হইতেই এই উত্ভির সাধকতা ব্ঝা 

বাইবে। 

সাথারণত: রা পৰিচালনায় রাজা নিজের উদ্যোগে বাদায়িত্বে কিছু 

না করিলেও কোন কোন অবস্থায় রাজাকেই উদ্যোগী হইতে হয়। 

রাজার এখন একটি গুরুত্বপূণ রাজনৈতিক কাষ্য হইল প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন । 
ইংল্যাণ্ডে দই পাটি ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে তাহার ব্যক্তিগত 
বিচাব বিবেচনার সুযোগ কমই' হয় । সাধারণতঃ নিব্বাচনে এক পার্টি 

সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এযং তাহার নিব্বাচিত নেতাকে তিনি সরকার গঠনের 
জন্য আহ্বান করেন। অনা দলটি বিরোধী দল হিসাবে কাক করে। 

কাধ্যরত অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হইলে এ দলেরই নতন নেতাকে 
প্রধানমন্তিত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতে হইবে । কিন্তু নিত্বাচনে যদি 
কোনও দলই নিরঙ্কশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করে, যেমন বিটেনে হইয়াছিল 

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন নিব্বাচিত 
নেতা না খাকে তবে প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন বা সরকার গঠনের ভার 

রাজার নিজের স্কন্ধেই পড়ে । এ অবস্থায় রাজা ব৷ রাণীকে খুব সাবধানে 
অগ্রসর হইতে হয় যাহাতে তাহার কাধ্য পক্ষপাতদৃষ্টতার অভিযোগে 
রাজনৈতিক বিতকের বিঘয় না হয় এবং তাহাকে বিরুদ্ধ সমালোচনার 

সন্মুবীন হইতে না হয়। এব্যাপারে তিনি আগের প্রধানমন্ত্রীর বা কোন 
কোন প্রিভি কাউন্সিলারের পরামশ লইবেন কিনা সেটা তাহার সম্পর্ণ 
ইচ্ছাধীন । 1923 সংলে রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী ভগ স্বাস্থ্যের কারণে 

পন্ত্যাগ করিলে রাজ। পঞ্চম জজ্জকে এইরূপ অবস্থার সন্ুখীন হইতে 
হয়| রক্ষনশীন দলের কোন নিব্বাচিত নেতা ছিল না। লর্ড কার্জন 
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লর্ড সভার এ দলের নেতা ছিলেন, কমন্সসতাতেও অষ্টেন চেম্বারলেণ 

একজন প্রবীন নেতা ছিলেন, কিন্তু রাজা এ দুঙতনের দাবী উপেক্ষা 
করিয়া অপেক্ষাকৃত তরুণ ও অখ্যাত মিঃ বল্ডুইনকেই সরকার গঠনের 
জন্য আমন্ত্রণ জানান 1 আবার 1924 সালে কফমন্সসভাতে কোন পা্বিই 

সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না| এসময়'ও রাজা উদারনৈতিক দলনেতা এাসকৃই- 
থকে. না ডাকিয়। শ্রমিক দলনেতা ম্যাকডোনণাল্ডকেই সরকার গঠনের 

ভার দেন। 1929 সালেও একই অবস্থায় ম্যাকডোন্াচ্ড বাভার 

আমন্ত্রণ ক্রমে উদারনৈতিক দলের সমর্থনের উপর নিউর করিয়া সংখ্যালঘু 

সরকার গঠন করেন। 1931 সালে তীত্র অর্থনৈতিক সঙ্কটেব যাবে সঙ্কাটেল 

মোকাবিলা করিবার জন্য রাজা শ্রমিক নেতা মাকৃডোন্াাল্ডকে প্রধানমন্ত্রী 

করিয়া একটি জাতীয় সরকার গঠন করিতে বলেন । রাজার এই কা 

বিরুদ্ধ সমালোচনার সন্ুতখীন হয়| শ্রমিক দলের মন্ত্রিসভার বা প্রধান 

নেতাদের মতামত গ্রছণ না করিয়াই এই কার্ধা করার ফলে শ্রমিকদপ 

দ্বিধাবিভক্ত হয় | অধাপক লাঙ্কি বলিয়াছেন, মাকৃডোন্যান্ডের প্রধান 

মন্্িত্বে মনোনয়ন সম্পূর্ণ রাজার ব্যভিগত কাজ। হারা মরিসন'ও 

তাঁহার “0০৮০1701050 210 [১2111777611 নামক গ্রহ্থে রাজার এই 

কারের উদ্দেশ্য সৎ বিলে 9 ইহা ত্রমান্বক বসিয়া বর্ণনা কৰিরাছেন। 

তাঁহার মতে রাঙ্গা উচিত ছিল করেকভন শ্রমিক দলের প্রিভি কাউন্সিলারাদেন 

সহিত আলোচিনা করা অথবা ম্যাকৃডোন্যাল্ডকে তাঁহার মপ্্িসভার মতামত 

গ্রহণ করিতে বলা। জাতীর সরকার গঠন করার প্রয়োজন সম্পর্কেও 
তিনি সংশর প্রকাশ করিয়াছেন | 

যখনই শ্রমিকদ্ল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে শ্রমিক সদস্যগণ একজন 

নিব্বাচিত করেন | সরকার গঠনে রাজার কাজ সহক্ত হয়। কিনব 

রক্ষণশীল দল সাধারণত এটা না করার রাজাকেই প্রধানমন্ত্িত্বের বিভিন 

দাবীদারের মবোো নিক বিচারনুদ্ধি অনুযায়ী একজনকে বাছিয়া লইতে 

হয়, যেমন আমরা দেখিয়াছি 1923 সালে রাঁজাকেই বল্ডুইনকে মনোনীত 

করিতে হইয়াছিল | 1957 সালে যখন এ্যাণ্টনি ইডেন পদত্যাগ করেন 

রাণীকেই দজন দাবীদার হ্যারভ্ভ ম্যাকমিলন ও আর, এস, বাঁট্লার__ 

এঁদের মব্যে রাণী ম্যাকৃমিলনকেই মনোনীত করেন। শ্রমিক দলের 

নেতারা এই ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন | তাঁহাদের মতে এই 

ব্যবস্থায় রাভা বা রাণীকে অনর্থক দল্গীয় রাঁভনীতির আবর্তে টানিয়া আনা হয় 

এবং তাঁহার কার্ধা রাজনৈতিক বিতর্কের বিঘয় হইয়া দাঁড়ায় যেটা খুবই 

অনভিপ্রেত। রক্ষনশীল দল নিজেরাই একজন নেত। নিব্বাচন করিলে 
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রাজা এই অস্বস্তিকর দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইন্ডে পারেন । রাজকে দলীয় 
রাজনীতির উদ্ধে রাখাই বাঞ্চনীয় ।% 

আর একটি ব্য'পারে'ও রাজার নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে সময়ে 

অবকাশ আসে । কখনও কখনও বলা হয় রাভ। স্বকীয় ক্ষমতা বলে 

সরকারের সম্মতি ছাড়াই বা মতের বিরদ্ধে ম্ব্িসভা বরখাস্ত করিতে 

পারেন এবং পালামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য 

দই রকম মতই আছে । 1783 সালের পরে এপধন্ত কোন বাঁজা 
বা রাণী মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন নাই! অভিজ্ঞ শাসনতান্বিক 
আইনজ্ঞদের মতে রাজার যদি এমন ধারণার কারণ হয় যে মন্ত্রিসভার 

নীতিগুলি পাললামেণ্টের মনোমত হইলেও নিব্বাচকমণ্ডলীর মনোমত 

নয় তবে মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিবার অধিকার তাহার আছে । কিন্তু এই 

অধিকার তিনি তখনই প্রয়োগ করিতে পারেন যখন তিনি পার্লামেন্ট 

ভাঙ্গিয়া দিয়া নৃতন নিব্বাচন অনুষ্ঠানের বিপজ্জনক ঝুকি নিতে প্রস্তত 
থাকেন | প্রকারান্তরে এটা মন্ত্রিসভার বিন! পরামর্শে পালামেন্ট ভাঙ্গিয়া 

দিবারই অধিকার এবং এটা হবে অনেকটা বাজিখেলার মতই | যদি 

নিবর্বাচনে শাসক দলই জয়লাভ করে তবে নিশ্চিতভাবে তাহাকে সিংহাসন 

ত্যাগ করিতে হইবে এবং হয়তো রাজতশ্রই চিরতরে বিলুপ্ত হইবে 1. 
নিক্বাচন দ্বন্দের প্রধান বিঘয়বস্ত হইবে 'রাভা বনাম জনগন নিবর্বাচিত 
মন্্রিসভা? | এক্ষেত্রে মন্্রিসভারই জয় অনিবাধ । রাজা র|ভনৈতিক 

বিতর্কের বিঘয়ীভূত হইবেন | এরকম বিপজ্জনক ঝুঁকি কোন সুস্থমস্তিফ 
রাজা লইবেন বলিয়া মনে হয় না। তবে অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী পালামেণ্ট 

তাজিয়া দিয়! নিবর্বাচন অনুষ্ঠান করিবার পরামশ দিয়া থাকেন | যেমন 
ক্যাবিনেটের মধ্যে যদি গুরুতর মতবিরোধ দেখা যায় বা তাঁর ফলে 

পার্লামেণ্টে ভোটে পরাজিত হয়, অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্বন্ধে 
ক্যাবিনেট নিবর্বাচক মণ্ডলীর অনুমোদন কামনা করে এই সব ক্ষেত্রেই 
সাধারণত: প্রধানমন্ত্রী রাজাকে এ পরামর্শ দেন । এ অবস্থায় রাজা 

১ 

* 1964 সনে রক্ষণশীল দল পার্লামেণ্টে দলীয় নে নির্বাচনের একটি নতুন পদ্ধাতি 

গ্রহণ করে ; পদ্ধতিটি বেশ জটিল। এ বছরেই সার এালেক্ ডগলস হিউম মেতার পঙ্গে 
ইন্তফ। দিলে মিঃ হিথ সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি অনুসারে রক্ষণশীল দলের নেতা নিব্বাচিত হন।' 

তখন রক্ষণশীল দল বিপোধীদলের ভূমিকায় । (0. লু০০৭ চ15111105, " 0925056102091 

8100 40158151969055 1485”, 400 5008 2997, 107১, 293-4 ). | 
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প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিবেন কিনা এ ব্যাপারে তাহার স্বাধীনতা 

আছে কিনা সে সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ দেখা যায় | মহারাণী তিক্টোরিয়ার 

মতে এ স্বাধীনতা তাহার ছিল। অধ্যাপক কীথও অনুরূপ মত পোঘণ 

করেন । আবার অনেকে বলেন মন্ত্রিসভার পরামর্শ ছাড়া পালামেণ্ট 

তাঙ্গিয়া দিবার রাজার নিজস্ব অধিকার নাই । পদ্ধতিগত বাধাও আছে । 

তবে অনেক সময় রাজার চাপে মন্ত্রিসভা এরূপ পরামর্শ দিতে রাজী 

হন । অধ্যাপক জেনিংস দ্বিতীয় মতের পোঘক | অধ্যাপক কীথ 

বলেন, “'প্রবানমন্ত্রী যদি পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিবার পরামশ দেন রাজা 

সে পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য কিনা এই প্রশে পণ্ডিতদের মধ্যে 

মত পার্কা আছে । কিন্তু এ বিষয় প্রকষ্ট মত হইল রাজার এ 

অধিকার আছে, তবে চরম প্রয়োজন ছাড়া রাজা এ অধিকাব প্রয়োগ 

করিবেন না 1 তবে একটা বিষয় সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই. তাহা 

হইল প্রধানমন্ত্রী রাজাকে দিয়া একবার পার্লামেন্ট ভালিয়৷ দিবার পর 

যদি নিব্বাচনে তাহার দল পরাজিত হয় তবে দ্বিতীয়বার আর রাজাকে 

পার্লামেল্ট তাঙ্গিয়া দিবার পরামশ দিতে পারেন না, দিলেও রাজা তাহা 

গ্রহণ করিতে বাধা নন । 

সন্মান ও খেতাব বিতরণ : 

আর একটি ব্যাপারেও অনেক সময় রাজার নিজের কিছু করণীয় 

থাকে | আগেই বলা হইয়াছে, রাক্তার একটি বিশেষ অবিকার 

(01900881156 ) হইল সন্বান বিতরণ | বাকা যেমন “ন্যায় বিচারের 

উতস', তেমনই 'সন্ঘনের উৎস | বুগধুগ ধরিয়া রাজা বা রাণী 
কৃতী নাগরিকদের সন্মান বিতরণের অধিকারী | পৃব্বে রাজা নিভেই 
সন্পান বিতরণের তালিকা প্রস্তুত করিতেন, কিন্তু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী 

এই তালিকা প্রস্ত করেন এবং রাজাকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া 
লন | সময়ে সময়ে রাজা কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে আপত্তি করিতে 

পারেন বা তীহার নিজের প্রস্তাবও দিতে পারেন । সাধারণতঃ প্রবানমন্ত্রী 

এরূপ ক্ষেত্রে রাজার কথা মানিয়া লন, যদি লীতিগতভাবে তাহার 

আপত্তি না থাকে । তাহা থাকিলে রাজাকে নতি স্বীকার করিতে হয় | 

তবে সাধারণতঃ রাজা ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক এত ধনিই থাকে যে 

তীহারা পরস্পরের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া থাকেন । . 
উপরে যেসব বিশেষ অবস্থার কথা বলা হইল যাহাতে রাজ নিজ 

উদ্যোগে কোন কোন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারেন সেসব স্বলেও 
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রাজাকে স্মরণ রাখিতে হয় যে তিনি বিটেনের রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক্ ও ধারক 

মাত্র । 1688-39 সালের রক্তপাতহ্ীন বিপ্রবের পর হইতে রাজশজি 

একটানাভাবে জনগণের প্রতিনিধিসভা পার্লামেন্টের কাছে হস্তাস্তরিত - 
হইয়াছে । দৃশ্যতঃ রাজতন্র হইলেও বিটেন আসলে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত 
হইয়াছে । এই বাস্তব সত্য স্বীকার করিয়া লইলেই তবে রাজতন্র অস্তিত্ব 
বজায় রাখিতে পারে এবং এটা সম্ভব হইয়াছে কেবল রাজা সক্রিয় রাজ- 

নীতিতে অংশগ্রহণ না করিয়া রাজনৈতিক দ্বন্দ 'ও সংঘধ হইতে দূরে 

থাকিয়া সম্পর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন বলিয়া । সেজন্য আইনতঃ 
সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও যখন যে দলকে জনগণ নিব্বাচনের 

মাধ্যমে ক্ষমতাঁর আসনে বসায় তিনি তাহারই নেতৃত্বের নির্দেশে তাহার 
ক্ষমতা ব্যবহার করিয় খাকেন | যে মুহ্র্তে তিনি মন্ত্রিসভার উপর নিজের 
ইচ্ছা টাপাইয়া দিবার প্রয়াস করিবেম তখনই তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার ছন্দে 

লিপ্ত হইয়া পড়িবেন এবং বাঁজতন্ব ও গণতন্ত্রের বর্তমানে যে সুখের সহা- 

বস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অন্তহিত হইবে এবং এ যুগে এই সংঘর্ষে 

গণতন্ত্রের জয় 'ও রাজতগ্রের বিলোপ অবশ্যন্তাবী | সুতরাং রাজা কোন 

অবস্থাতেই তাহার ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করিবেন না যাহাতে তিনি 
সক্রিয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়েন | কিন্তু পৃণ্ণ রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা 
বজায় রাখিয়াও তিনি রাষ্টপরিচালনায় যখেঈ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন 

এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক মঙ্গলে তাহার বিশিষ্ট অবদান থাকিতে পারে | এই 

সম্পর্কে ব্যাজহটের একটি বু উদ্ধত উক্তি স্মরণীয় | উক্তিটি যদিও তিনি 

প্রায় এক শতক পৃব্বে করিয়াছিলেন তাহার সাথকতা এখনও ম্লান হয় 
নাই | তিনি বলিয়াছিলেন,--71)6 50৬16181795 (10166 1881)05--115৩ 

তিনি (0 092 09105901660 ; (176 1181) (0 6170097896১ 076 11511 60 

৬211) 2190 & 10106 ০01 £696 561056 2170 98590169 ৬০০1০ ৪101 

00 01)915. 175 ৬/001 71170 1191 1015 179%1105 10 0117615 ভ/০১1এ 

61816 1010) (0 0059 11856 ৮101) 911790181 61601,1 

অর্থাৎ, “রাজার তিনটি অধিকার আছে,_-পরামর্শ দিবার অধিকার, 

উৎসাহ দিবার অধিকার ও সতর্ক করিয়া দিবার অধিকার । একজন প্রাজ্ঞ 
ও বুদ্ধিমান রাজার ইহার অধিক আর কিছুর প্রয়োজন নাই | বরং রাজ। 

উপলদ্ধি করিবেন যে আর কোন অধিকার না থাকার কারণেই তিনি 

এইগুলি খুব কাধ্যকর ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন |” এই তিনটি 
অধিকারের ফলশ্রতি হইল যে রাজা যদিও স্বকীয় উদ্যোগে কোন বিষয়ে 

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইতে পারেন না এবং সেটা মস্্রীদেরই অধিকার তবুও তিনি 
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সমস্ত ব্যাপারেই মন্ত্রীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভাবিত করিয়। থাকেন | অবশ্য 
তাঁহার পরামর্শ মন্ত্রীদের মনঃপুত না হইলে উহা উপেক্ষা করিয়া স্বেচ্ছামত 
কাজ করিবার অধিকার মন্ত্রীদের আছে । রাজার এই অধিকারের সহিত 
সংশিষ্ট আর একটি অধিকার হইল মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপরিচালনা ব্যাপারে যাহা 
কিছু করেন সে সম্বন্ধে অবহিত থাকার | রাজা প্রথম জঙ্ঞের আমল 
হইতেই রাজা বা রাণী ক্যাবিনেট মিটিংএ উপস্থিত থাকেন নাই, কিন্তু তবুও 

ক্যাবিনেটে যাহা কিছু আলোচনা হয় তিনি সব কিছুর বিবরণ পান এবং 
বলা যায় একজন সাধারণ মন্ত্রীর চেয়েও তিনি সামগ্রিকভাবে বেশী ওয়াকি- 
বহাল । অন্যান্য মন্ত্রী নিজ নিজ দণ্চর সম্বন্ধেই খবর রাখেন, কিস্তু রাজা 

সমস্ত দপ্তর সংক্রান্ত সব খবরই পান] ক্যাবিনেট মিটিংএর কর্মরসূচীও 
তিনি অনেক আগেই পাইয়া থাকেন এবং আলোচ্য বিঘয়গুলি সম্বন্ধে 

সংশিষ্ট মন্ত্রীর সহিত আলাপ আলোচনা করিতে পারেন। ক্যাবিনেটের 

সব কাগজপত্র তীহাকে দেখান হয়| কাবিনেটে আলোচনার কার্যয- 

বিবরণীও তাহাকে দেওয়া হয় এবং যদি কোন বিভাগ সম্বন্ধে তাহার 

কোন বিঘয়ে খবরের প্রয়োজম হয় তিনি তাহা চাহিতে পারেন এবং সংশিষ্ট 

মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী তাহাকে জানাইতে বাধ্য | পালামেণ্টে যে সব 

আলোচনা বা বিতর্ক হয় তাহার সরকারী রিপোর্টের মাধ্যমে রাজা পালী- 

মেণ্টের কর্পতত্পরতা সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হন । তাহাকে সাম্পৃতিক 
রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সংবাদাদি সরবরাহ করার জন্য রাজার নিজস্ব 

কশ্মচারীবন্দ থাকে | তাছাড়। প্রধানমন্ত্রী দেশে বা বহিবিশ্বে যেসব ঘটনা 

ঘটে বা ক্যাবিনেটে যেসব বিঘয় আলোচনা হয় সেসব সম্বন্ধে তাহাকে 

নিয়মিতভাবে জানান এবং উভয়ের মধ্যে এসব বিষয় লইয়া প্রায়ই আলাপ 

আলোচনা হইয়া থাকে | উভয়ের মধ্যে বিশেঘ নিবিড ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 

বিদ্যমান । বিশেষ করিয়া বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ সম্পকীঁয় বিঘয়ে 

তিনি অনেক সময় মন্ত্রীদের অপেক্ষাও বেশী অবহিত থাকেন | রাষ্র- 
পরিচালনা ব্যাপারে এইরূপ প্রভূত তথ্য জানা থাকায় মন্ত্রীগণকে সঠিক 
প্বামশ দিবার তাহার যথেষ্ট সুযোগ | কোন কোন বিষয়ে তিনি তাহাদের 

উৎসাহিত করেন আবার কোন কোন বিঘয়ে তাহাদের নিরস্ত করিবার 

প্রয়াস পান 1 মন্ত্রীরা অবশ্য তাহার উপদেশ শুনিবেন কিনা সেটা তাহাদের 
ইচ্ছাধীন | সেটা নির্ভর করে নিব্বাচকমগ্ডলীর, নিকট যে কর্মসূচীর 

ভিত্তিতে তাহারা নিব্বাচিত হইয়াছেন তাহার সহিত কতটা সঙ্গত ও 
পাঁলামেণ্টের সমর্থন বজায় রাখার পরিপন্থী হইবে কিনা তাহার উপর | 
তবে স্বাভাবিক ভাবেই রাজার উপদেশের উপর তাঁহারা যথেষ্ট 
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গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন এবং বিশেষ অসুবিধা না থাকিলে তাহা 
গ্রহণ করেন । 

রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকার কারণ : 
বিটেনে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে একটি 

আপাত:স্ববিরোধী সত্যের প্রকাশ পার যে কালক্রমে রাজার ক্ষমতা 

যতই কমিতেছে ততই রাজতন্ব স্ুদূঢ হইতেছে । রাজার নিজস্ব ক্ষমত। 

যাহা তিনি স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন এমন বলিতে কিছুই 
নাই বলিলেই হয়। রাঙ্গার ক্ষমতা মন্্রিসভাই ব্যবহার করিয়া থাকে । এমত 
অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ ওঠে রাজার পদের সত্যিকারের প্রয়োজন 

আছে কিনা এবং এ পদ বিলোপ করিলে ক্ষতি কি? বরং রাজার 

ঠাট লাম রাখিতে জাতীয় তহবিল হইতে বে লক্ষ লক্ষ পাউও 

বায় হইতেছে তাহা বাচিরা যাইবে । এই প্রশ্ের এক কথায় সরলভাবে 

উত্তর দেওয়া যায় না । বিশেষতঃ বিদেশীদের কাছে, যাহারা ব্রিটিশ 
জাতির রক্ষণশীল এতিহ্য বা ব্িটিশ সংসদীর প্রথার মর্ধাদা সন্বন্ধে 
সঠিক অবহিত নন | যেকোন জাতির পক্ষেই একটি প্রতিষ্ঠান যাহা 

হাজার বছরের বেশী চালু রহিয়াছে তাহা বজ্জন করিবার প্রবৃত্তি 
হয় শা যদি না বজ্জনের সপক্ষে বিশেষ কারণ থাকে । ইত্রাজদের 

মত রক্ষণশীল জাতির সম্বন্ধে একথা আরও বেশী খাটে । রাজতন্ত্র 
ইংরাজ জাতির চিন্তা ও ভাবনায় এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে এবং জাতীয় 
জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াছে যে তাহারা রাক্তাহীন 
অবস্থার কথা কল্পনাই করিতে পারে না। কিছুদিন পৃব্বে 1957 সালে 
বস্তমান রাণীর আমলেই লর্ড আলটি,নচন (1010 4১111171079) রাজতন্ত্রের 

উপর আক্রমণ করিলে বে বিরুদ্ধ সমালোচনার ঝড় বহিয়াছিল তাহা হইতৈই 

বিটেনে রাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তা কতটা সহজেই বোঝা যায় । সেখানে 

রাজার প্রতি আনুগত্য দেশপ্রেষেরই সামিল। ইংরাজরা জাতীয় সঙ্গীতে 
রাজার জয়গান করে | যুদ্ধ করে রাজা ও দেশের জন্য, রাজার বিচারালয়ে 

বিচারপ্রা্থী হয় ইত্যাদি | কিন্ত রাজা যে শুধু ইংরাজদের ভাবপ্রবণতার 
দিক হইতেই অপরিহাধ এমন নহে । ব্যবহারিক দিক হইতেও রাজার 

যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। জাতীয় জীবনে রাজার এমন সব অবদান 

আছে যাহা রাজ। ছাড়া অন্য কারও দেওয়া সম্ভব নয়। 

রাজার টি'কিয়া থাকার প্রথম এবং প্রধান কারণ বল। যায় বিকল্প 

ব্যবস্থার অভাব । সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা একজন নামেমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান 
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অপরিহায । কেননা সংসদীয় শাসন সুস্থির হইতে হইলে এমন একজন 

রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজন যাহার কাধ্যকাল দলীয় রাজনীতির অস্থির আবর্ত 
হইতে মুক্ত থাকিবে । রাজার পদ তুলিয়া দিলে তীহার স্থলে নিববাচন, 
নিয়োগ বা অন্য কোন পদ্ধতিতে একজনকে বসাইতে হইবে ; এবং 
শাসনকাধ্যের ধারাবাহিকতার স্বার্থে তাহার কাধ্যকাল দীঘ্ হওয়া প্রয়োজন। 

যদি রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সংসদ বা নিববাচক- 

মণ্ডলীর দ্বারা নিব্বাচিত একজন রাষ্টপতির প্রয়োজন হইবে । এমত 
অবস্থায় এই রাষ্টপতির ক্ষমতা বিন্যাস একটি দুরূহ সমস্যা | যদি 
তাঁহাকে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয় তবে ক্যাবিনেট এবং সংসদের ক্ষমতা 
সেই অনুপাতে হাস পাইবে । তাহার অথ হইল ক্যাবিনেট শাসন প্রথা 

ক্ষপ্ন হইবে, বেটা বিটিশ জনসাধারণের কখনও মনঃপত হইবে না। 

আবার তাহাকে যদি পব্বেকার ফরাসী প্রজ্ঞাতন্ত্রের রাটুপতির মত 
ক্ষমতাহীন করা হয় তাহা হইলে তিনি রাজ্রাই প্রতিচ্ছবি হইবেন। 

সে অবস্থায় রাজার পদ বিলোপ অর্থহীন হইবে । তাছাড়া আর 

একটা আশঙ্কা হইল যেহেতু তিনি নিব্বাচিত তিনি এইবূপ ক্ষমতা- 
হীন অবস্থায় সন্ত হইবেন না এবং ক্ষমতালোলুপ হইয়া প্রধানমন্ত্রীর 

সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীণ হইতে পারেন | সুতরাং দেখা যাইতেছে 
রাজতন্ত্রের বিলোপ করিলে বিকল্প ব্যবস্থা সম্পকে নানাপ্রকার জটিল সমস্যার 

উদ্ভব হইবে । 
এছাড়া রাজার পদ বজায় রাখিবার সপক্ষে একথা বলা যায় যে 

শাসনব্যবস্থায় রাজা যে সমস্ত অতি প্রয়োজনীয় কার্ধা করিয়া থাকেন 

সেগুলি তিনি ছাড়। অন্য কেহই করিতে পারে না | 
প্রথমতঃ যখনই কোন কারণে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে শাসনবিভাগীয় 

সমস্ত ক্ষমতা তাহার হস্তে প্রত্যাবর্তন করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আর 

একটি মন্ত্রিঘত। কাধ্যভার গ্রহণ না করে তীাহারই হস্তে ন্যস্ত থাকে । 

আগেই বল। হইয়াছে কোন কোন বিশেষ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নিতবাচনের 
দায়িত্বও তাঁহাতেই বর্তায় । সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার কাধ)কালের 

অনিশ্চিত স্থারিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে একজন স্থায়ী রাষ্প্রধানের প্রয়োজন 
অপরিহার্য, না থাকিলে এই ভূমিকা অন্য কেহ পালন কৰিতে 
পারে না । 

দ্বিতীয়ত; যখনই বিতিন্ন পক্ষের মধ্যে ন্বাজনৈতিক কারণে সংঘ্ঘ 

বাধে তখন রাজা তাহার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা হেতু বিবদয়ান পক্ষদের 

আস্থাভাজন সালিসী হিসাবে কার্ধয করিয়া বিরোধের সন্তোঘজনক নিৎপত্তি 
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করিতে সমর্থ হন । এই সম্পর্কে আইরিশ স্বায়ত্বশাসন পরশে বা লস ও 
কমন্স সভার মধ্যে বিরোধের পরশ রাজা পঞ্চম জজ্জের ভূমিকা স্মরণ 

করা যাইতে পারে । | 
তৃতীয়ত: রাজ! জাতীয় জীবনে সমাজের শীর্ষস্থানীয় হিসাবে একটি 

তাৎপধপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ব্রিটেনে সামাজিক মধাদা বংশ 
ও জন্মের উপর নির্ণয় হইয়া আসিয়াছে । সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই 
রাজা সমাজ জীবনে শীর্ষস্থান গ্রহণ করেন। শুধু রাজাই নয় রাজ- 
প্ররিবারস্থ সকলেই বিশেষ সামাজিক মর্ধাদার অধিকারী | শিল্প, সাহিত্য 
কলা, সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহারাই উৎসাহ দান করিয়। 
এই সকল প্রচেষ্টার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এবং নূতন যুগের ধারাও 
প্রবর্তন করিয়া থাকেন । ইংরাজী সাহিত্য বা কলার ইতিহাসের বিভিন্ন 
যুগ সমসাময়িক রাজা বা রাণীর নাঁমে চিহ্নিত হইয়া থাকে । যেমন 
এলিজাবেথান যুগ, রেষ্টোরেশন যুগ ইত্যাদি । নৈতিক শুচিতার ক্ষেত্রেও 
রাজ! এবং রাজপরিবার তৎকালীন সমাজের নৈতিক আদশ স্থাপন 
করেন | তাহাদের সকলপ্রকার দুনীতির উর্ধে থাকিতে হয়| সমাজের 
শীষস্থানীয় হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন কোন নূতিন 
উদ্যোগের উদ্বোধনে, বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এবং এই জাতীয় নান! 
অনুষ্ঠানে রাজ! বা রাজপরিবারের কোন ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য করিতে 
ডাকা হয় । কোন লোক হিতকর কায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টায় 

তাহাদের কাহাকেও পৃষ্ঠপোঘক কর] হইয়া থাকে যাহাতে লোকে মুক্ত 
হস্তে দান করিতে উৎসাহিত হয়| বাজার স্থানে এই কর্তব্য সম্পাদন 
করিবার আর কেহই' নাই । 

চতুধতঃ রাজার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
যাহা রাজা ছাড়া অন্য কেহই পূরণ করিতে পারে না। তাহা হইল 
রাজা একদিকে ব্িটিশ জাতীয় এ্রক্য, অপর দিকে বিটিশ সাম্রাজ্য এবং 
কমনওয়েল্থের এঁক্যের প্রতীকৃ। প্রাচীন রাজবংশের ধারাবাহিকতার 

ফলে রাজাকে জাতীয় ইতিহাসেরই প্রতিভূ বলা যায়| রাজা কোন 
বিশেষ দলের নেতা নন বা কোন বিশেষ শ্রেণীরও প্রতিনিধি নন, তিনি 

দল, শ্রেণী নিব্িবশেঘে তাবৎ জাতির সব্বসাধারণেরই রাজা । (রাজার 
প্রতি সকলের এই সমান মনোভাব সমগ্র ব্রিটিশ জাতিকে এক সুত্রে 
গ্রথিত করে )। রাজা জাতির দেশপ্রমেরই কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত 4 
রাজা সিংহাসনারোহণ বা অভিষেক বা জন্মবাঘিকী উৎসব প্রভৃতি 
জনতার মধ্যে অসাধারণ উৎসাহ উদ্দীপনার স্ষ্টি করে। রাজা ব৷ রাণী 
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পালামেণ্টের অধিবেশন উদ্বোধন করিতে বা অন্য কোন উপলক্ষে রাজকীয় 
আড়ম্বরে যখন লগ্ডনের পথে বাহির হন পথের দুইধারে সমবেত জনতা 
তাহাদের বিপুল হর্ধধ্বনি ছারা অভিনন্দিত করে । বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের 
সময় রাজা ও রাজপরিবারের লোকের বিভিন্ন রণাঙ্গন পরিদর্শন, বোমা 
বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিক্রমা সৈন্যবাহিনী ও সাধারণ মানুঘের মধ্যে বিপুল 
উত্সাহ ও জাড়। জাগাইয়াছিল এবং সঙ্কটকালে জাতির নৈতিক মনোবল 
প্রদীপ্ত রাখিয়াছিল | 

অধ্যাপক জেনিংস বলিয়াছেন,--“৬/০ 02 08100 1176 090৬6171007, 

8110 01797 006 1108. অথাৎ “আমরা (ব্িটিশ জনগণ ) একই সঙ্গে 

সরকারকে নিন্দা করিতে পারি আবাঁর রাজাকে অভিনন্দিত করিতে পারি 1” 
কারণ সরকার মাত্র একটি দলের প্রতিনিধি, রাজা সমগ্র জাতির প্রতীক্ | 
রাঙ্জা ও সরকারের মধ্যে এই পার্থক্য রাজার গণতান্তিক ভাবমৃন্তির দিকেই 
অঙ্গুলি সঙ্কেত করিতেছে । 

রাজা যে শুধু জাতীয় এঁক্যেরই প্রতীকৃ তাহা নহে, রাজা ব্রিটিশ 
সায়াজ্য এবং বর্তমানে কমনওয়েল্থভুভ জাতিগোরষ্ঠীরও এক্যের প্রতীকৃ । 
একসময় ছিল যখন একই রাজার বন্ধন ছাড়াও অন্য বন্ধনও সামাজ্যের 

বিভিন্ন দেশকে একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিত, তাহা হইল ব্িটিশ পার্ভা- 

মেন্ট ও উপনিবেশ দণ্ডরের এ দেশগুলির উপর প্রভুত্ব | কিন্ত সামাজ্যের 
ডোমিনিয়ন অভিহিত অংশগুলির জাগ্রত জাতীয় চেতনার ফলে 1911 সন 

হইতে 1931 সনের মধ্যে বিটেন ও ডোমিনিয়নগুলির পারস্পরিক সম্পর্কে 

বৈপ্রবিক পরিবর্তন দেখা দেয় যাহার ফলশ্বস্তি হইল 1931 সনের ওয়েষ্ট- 
মিনষ্টার আইন (9086866 ০06 ৬/০500710196 ) যাহাতে স্বয়ংশাসিত 

ডোমিনিয়নগুলিকে বিটেনের সব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুভ করিয়া 
বিটেনের সহিত তাহাদের সমমধাঁদা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ইহার 

ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিটেন সমেত এই অংশ যেন একটি পরিবারে 

পরিণত হইল যাহাতে কেহই কাহারও তাঁবেদার নয়, পরভ্ত সকলেই 
সমান । ইহাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র রহিল রাজা যিনি একই অথে 

বিটেন, ক্যানাডা, অষ্টেলিয়া ইত্যাদির রাজা । এই বন্ধনমুক্ত গোষ্ঠীর 
একমাত্র গ্রন্থি রহিল রাজা | এই আইনে রাজাকে “ব্রিটাশ কমনওয়েলুথ- 
ভুক্ত জাতি গোষ্ঠীর মুক্ত সহাবিস্থানের প্রতীকৃ” বলিয়া বর্ণনা করা হইয় 
44 80901 ০£ 675 2৩6 ৪39০০121010. ০৫ 1036 1007615 0£ 11৩ 

11081) 001010016810 ০৫ 2:09. ডোমিনিয়নগুলির রাজার 

প্রতি আনুগত্যে কোন প্রকার তাঁবেদারির স্পর্শ নাই। রাজা শুধু এই 
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গোষ্ঠীর এঁক্যের প্রতীকৃ্ মাত্র । বর্তমানে কমনওয়েরথের কোন কোন 
সত্য আবার নিজেদের প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিয়া রাজার প্রতি আনুগত্যও' 

বজ্জন করিয়াছে, কিন্ত রাজাকে এই গোষ্ঠীর প্রধান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, 
যেমন ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা (সিংহল ) প্রভৃতি। সুতরাং দেখ 
যাইতেছে রাজার অস্তিত্বের উপরই কমনওয়েলথের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। 
রাজ বিলুপ্ত হইলে কমনওয়েল্থেরও বিলোপ হইবে । বত্তমান শিখিলবন্ধন 
কমনওয়েলথের রাজাই একমাত্র যোগসূত্র । 

পঞ্চমতঃ মন্ত্রিসভার, বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর পরামশদাত! হিসাবে 
রাজার ভূমিকা অবিস্মরণীয় | পৃব্বেই এ সম্বন্ধে রাজার কাধ্যকারিতার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । রাষ্টপরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতালাভ 

করিবার রাজার যত সুযোগ এসন কোন রাজনৈতিক নেতা বা মগ্্বীর 

থাকে না । কেননা মন্ত্রীরা আসেন আবার চলিয়া যান কিছুদিন পরে 
রাজনীতির আবর্তে, কিন্ত রাজা রাজকাধ্যের সহিত আজীবন যুক্ত থাকেন 
এবং বিতিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সন্মুখীন হইয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করেন যাহা কোন একজন মন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় না। কাজেই স্কটের 

সময় মন্ত্রিসতা রাজার পরামর্শ চান এবং তাহার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও 
রাষ্ট্রে উচ্চ স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার মতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব 
আরোপ করেন এবং নিতান্ত জরুরী কারণ ছাড়া তাহা উপেক্ষা করেন না। 

তাহার মন্ত্রণার উপর গুরুত্ব আরোপ করার বিশেষ কারণ হইল তাহার 
নিরপেক্ষতা ও উদার দৃষ্টিতঙ্গি। কোন প্রশই তিনি সঙ্কীর্ণ দলীয় মনো- 
ভাব হইতে বিচার করেন না, বৃহত্তর জাতীয় স্বাথ উন্নয়নই তাহার এক- 
মাত্র লক্ষ্য । কাজেই যে কোন রাজনৈতিক দলের মন্ত্রিসভা বিনা দ্বিধায় 

তাহার পরামশ গ্রহণ করিতে পারে । রাজা ন! থাকিলে মন্ত্রিসভা এইরূপ 
অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ মন্ত্রণার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে । 

এতক্ষণ রাষ্ট্রের স্বাথে রাজার যে সমস্ত অবদানের কথা বণিত হইল 
যাহ! একমাত্র রাজার পক্ষেই সম্ভব তাহ ছাড়াও রাজপদ তুলিয়া দিবার 
বিপক্ষে আর একটি যুক্তি হইল রাজা থাকাতে যেসব সুবিধা পাওয়া 
যাইতেছে তাহার তুলনায় রাজার ও রাজপরিবারের জন্য রাজ কোঘাগার 
হইতে যাহ ব্যয় হয় তাহা নগণ্য । কিছুদিন আগেও রাণী এলিজাবেথের 
সিভিল লিষ্ট খাতে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ছিল 4,75,000 পাঁউও্ড অর্থাৎ 
রাজে;র, বাঘিক আয়ের এক শতাংশের ও 1/50 ভাগ । সম্প্রতি অত্যধিক 

মূল্যবৃদ্ধির দরুণ ইছা। বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে) সুতরাং যাহার! 
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বিশেষ সমর্থন পায় না। 
তাছাড়া পূর্বেই বলা হইয়াছে রাজ ব্রিটিশ জনসাধারণের ধ্যানধারণায় 

এত গভীরে বিসপিত হইয়াছে যে রাজপদ বিলোপের কথা তাহার! কল্পনাই 
করিতে পারে না। প্রজাতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে 
খাকিলেও তাহা সম্প্নারিত হইবার সুযোগ পায় নাই । বরং যতই রাজার 

ব্যক্তিগত ক্ষমতার হাস হইয়া রাজা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্্রপ্রধানে পরিণত 
হইয়াছেন ততই তাহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রিটেনে রাজার 
অস্তিত্ব গণতন্ত্রের জয়যাত্রার পথে কোন বাধা স্যষ্টি করে নাই । এজন্যই 

বলা হয়-যতই গণতন্ত্রের প্রসার হইতেছে ততই' রাজতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি 
হইতেছে। 

তাছাড়া ব্রিটিশ জনগণ উপলদ্ধি করে যে রাজপদ বিলোপ করিলে 
নানা ব্যাপারে সমস্যার স্থষ্টি হইবে এবং তাহা শুধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই 
সীমাবদ্ধ থাকিবে না| দৃষ্টান্তশ্বরূপ ইংল্যাণ্ডের গিজ্জা তাহার প্রধানকে 

হারাইবে, সমাজজীবনের বর্তমান সংগঠনের সম্পূণ পুনবিন্যাস করিতে 
হইবে, বিটেনের সঙ্গে কমনওয়েল্থ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর একমাত্র যোগসূত্র ছিন্ন 
হইবে, জাতীয় এঁক্যেরও দৃষ্টিগ্রাহ্য গ্রন্থি লুপ্ত হইবে । এইসব বিষয় 
বিবেচনা করিলে ব্রিটেনে রাজতন্ত্র টিকিয়া থাকিবার কারণ সহজেই 
বোঝা যায় । 
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চতুর্থ অধ্যায় 
শাসন বিভাগ (২) 
( 856০06156-2 ) 

প্রিভি কাউব্সিল, মিনিষ্টরি ও ক্যাবিনেট- প্রকৃতপক্ষে শাসক € সা) 
€00007011, 2117719177) (0979106৫--7869] 15560০06156 ) £ 

পবের্ব অধ্যায়ে রাজা ও রাজতন্ত্র স্বন্ধে আমরা যে আলোচন৷ করিয়াছি 
তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে .রাজ৷ নামে যাবতীয় শাসন ক্ষমতার 
অধিকারী হইলেও কাধ্যতহ এই সকল ক্ষমতা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে-এগুলি হইল প্রিভি কাউন্সিল ও তাহার 
বিভিন্ন কমিটি, মিনিষ্টি, বা মস্ত্রিবর্গ ও তীহাদের অধীন দপ্তর সমূহ ও 
ক্যাবিনেট ; ইহাদের মধ্যে আবার বাস্তবে শাসক হিসাবে বুটিক যি 

ভূমিকা প্রধান ও অগ্রগণ্য | ক্যাবিনেটই ব্িটেনের শাসন: বিভাগের 
মধ্যমণি | বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ইহাদের সম্বন্ধে এবং ইহাদের 

পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিব ৷ 

প্রিভি কাউন্সিল : 

বর্তমানে প্রিতি কাউন্সিল তাহার একসময়ের গুরুত্ব হারাইয়াছে এবং 
প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়৷ গিয়াছে । তবুও আমর! প্রথমেই ইহার 
সম্বন্ধে আলোচন! করিতেছি, তাহার কারণ শুধু যে ইহার এখনও কিছু 
করণীয় আছে বলিয়া নয় বা ইহার এতিহাসিক তাৎ্পর্ষের জন্যও নয়, 
ক্যাবিনেট বা মিনিষ্বি বা রাজার ভূমিকা বুঝিতে হইলে ইহার সম্বন্ধে 
আমাদের জানা একান্ত প্রয়োজন | ইহাকে ক্যাবিনেট ও মিনিষ্ির জনক 

বলা যায়। 

উৎপন্তি ও বিকাশ £ 

অতি প্রাচীনকাল হইতে বিটেনে রাজাকে ঘিরিয়া একটি পরিঘদ 

চলিয়া আসিতেছে যাহার প্রধান কাধ্য ছিল রাজাকে রাজকার্যে 
মন্তরণা দেওয়া | নশর্যান আমলে ইহাকে 0118 2২5৮5 বা রাজপরিঘদ 

বলা হইত। ইহা হইতেই কালক্রমে প্রিভি কডিন্দিলের উৎপত্তি, 

পরিঘদের কয়েকজন বিশেষ বিশ্বাসভাজন সদস্য লইয়া গঠিত এই সংস্থা 
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রাজাকে গোপনে পরামশ দিত | টিউডর রাজাদের সময় ইহা তাহা 

স্বৈরাচারের যন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল | প্রত্যক্ষভাবে রাজার মনোনীত এই 

সংস্থাটি এসময় খুব শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিভিন্ন কমিটির 
মাধ্যমে শাসন কার্যের বিভিন শাখা নিয়ন্ত্রণ করিত। তাহারা কেবল 
রাজার নিকট দায়ী থাকিতেন, পালামেণ্টের নিকট নয় । তাহাদের 

স্পর্শ করিবার পার্লামেণ্টের একমাত্র উপায় ছিল ইমপিচমেণ্ট ( বিশেষ 

বিচার )। কিন্ত ইহার ফলে কোন শান্তিবিধান করিলে রাজা তাহার 
মকব করার ক্ষমতাবলে নাকচ করিতে পারিতেন । সুতরাং পালামেণ্টের 

নিয়ন্ত্রণ কাধ্যকরী হইত না। এইভাবে ইহার গুরুত্ব, ক্ষমতা ও কলেবরও 

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শেঘ পধস্ত এত বৃহদাকার হইল যে গোপনীয়তা 
রক্ষা করিয়া মন্ত্রণাদাত৷ হিসাবে ইহার কাধ্যকারিতা লোপ পাইল | ছিতীয় 

চার্লসের সময় হইতেই রাজারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কয়েকজন বিশেষ 
আস্বাতাজন সদস্যদের সঙ্গে নিভৃতে মন্ত্রণ। করিতে লাগিলেন ! এইভাবেই 

ক্যাবিনেটের উৎপত্তি হয়! সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রিভি কাউন্সিলের যে 

ছোট চক্রটি রাজার ঘনিষ্ট হইয়া তাহাকে অগ্ত্রণ। দিতে থাকে তাহাকেই 

লোকে বিক্পের সুরে “ক্যাবিনেট” বলিয়া উল্লেখ করিতে থাকে, কারণ 

ইহা রাজার গোপন খাস কামরায় মিলিত হইত যাহা অনেকেই প্রসন্র- 

দৃষ্টিতে দেখিত না | ক্যাবিনেটই ক্রমে কাধ্যতঃ প্রিভি কাউন্সিলের 
স্থলাভিষিক্ত হইল এবং প্রিভি কাউন্সিলের গুরুত্ব হাস পাইল । একটি 

সামগ্রিক সংস্থা হিসাবে প্রিভি কাউন্সিলের কন্তৎপরতা লোপ পাইল । 

বত্তমানে কয়েকাটি আনুষ্ঠানিক কাধ্য সম্পাদন কর! ছাড়া ইহার আর 

বিশেষ কিছু করণীয় নাই । কয়েকটি আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব উপলক্ষে-_ 

যথা রাজার সিংহাসনারোহণ বা অভিষেক ব। জুবিলি উৎসব ইত্যাদিতে 
ইহার পণাঙ্গ অধিবেশন ডাকা হয়। এছাড়া ইহার একটি কমিটি 

অর্থাৎ জুডিসিয়াল কমিটি এখনও চাল আছে এবং কয়েকটি কমিটি-_ 
বোড অব্ ট্রেড, বোড অব এডুকেশন প্রভৃতি প্রশাসন বিভাগে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । 

বর্তমানে ইহার পরামর্শদানের কাধ্য ক্যাবিনেটে বর্তাইয়াছে এবং ইহার 

প্রধান কাধ্য হইল ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতি আংশিকভাবে 
বূপায়িত করা । 

কংগঠন : 
বস্তমানে ইহার সদস্যসংখ্যা সাধারণতঃ 300 হইতে 359 এর 
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মধ্যে থাকে । নিমুলিখিত পদশ্ম ব্যজিগণ ইহার স্দস্য তালিকার 
অন্তর্ভু ্ ত-_ 

ক্যাপ্টারবেরি ও ইয়র্কের আচ্চবিশপ, লগ্ডনের বিশপ, নয়জন 
আপীল লর্ড সমেত কয়েকজন উচ্চপদস্থ বিচারক, বহিঃরাষ্ট ব্রিটিশ 
রা্রদূতগণ ও কমন্পসভার স্পীকার ইত্যাদি | এছাড়া ডোমিনিয়নগুলির 
প্রতিনিধি হিসাবে ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের ও রাজনীতি, সাহিত্য, কলা, 
বিশ্ঞান বা আইন প্রভৃতি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা: ব্যক্তিদের 
সম্মানিত করিবার জন্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যপদে ভূঘিত করা হয়। 
ইহার সদস্য তালিকার একটি বিরাট অংশই ব্রিটেনের বর্তমান ও প্রাক্তন 

মন্ত্রীগণ ছারা অধিকৃত । কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাকে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য করা হয়, যদি না পৃব্রেই তিনি সদস্য 
হইয়া থাকেন। ইহার কারণ খুব সম্পৃতিকালের পব্্ব পযন্ত মন্ত্রিসভা 
আইনের চক্ষে স্বীকৃতি না পাওয়ায় কোন মন্ত্রীর সরকারী কাজকর্ম আইন 
সিদ্ধ হইত নাবা তিনি মন্ত্রগুপ্তির শপথও লইতে পারিতেন না--রাজার 

পরামরশশদাত হিসাবে যা লওয়া একান্ত প্রয়োজন--যতক্ষণ না তিনি প্রিভি 
কাউন্সিলের সদস্য হইতেন । একবার সদস্য হইলে আজীবন সদস্যপদ 
বহাল থাকে | বিশেষ সম্মানের চিহ্ন হিসাবে প্রিভি-কাউন্সিলের সদস্যগণ 
“াইট-অনরেবল"' (€ 818106-7701081916 ) এই উপাধি ধারণ করিয়া, 

থাকেন । 

জধিবেশন : 

ক্যাবিনেট প্রথার প্রচলনের কারণে প্রিভি কাউন্সিলের কন্দৃতৎপরতা 
প্রধানত: আনুষ্ঠানিক ও মামুলি হইয়া পড়িয়াছে। পৃব্বেই বল! হইয়াছে 

নূতন রাজার রাজ্যাভিষেক বা এই জাতীয় অন্যান্য উৎসব ছাড়া সমগ্র- 
কাউন্সিলের অধিবেশন আহত হয় না| কিন্ত সাধারণভাবে প্রিভি কাউন্সিল 
দুই তিন সপ্তাহ অন্তর বাকিংহাম প্রাসাদে বসিয়া থাকে এবং তাহাতে 

রাজা উপস্থিত থাকিতে পারেন, কিন্তু একজন ক্যাবিনেট সদস্য-- 
লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব্ দি কাউন্সিল সভাপতিত্ব করেন। কাউন্সিলের 
নথিপত্রের রক্ষক হিসাবে ক্লাক অব্ দি কাউন্সিল উপস্থিত থাকেন 
আর তিন চারজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী উপস্থিত হন | কোরামের 
জন্য তিন জনের উপস্থিতিই যথেষ্ট হওয়ায় অধিক সদস্যের উপস্থিতি 
প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ সভার আলোচ্য বিষয় যেসব মন্ত্রীর দণডর 

সংক্রান্ত তীহারাই উপস্থিত হন । সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সাধারণতঃ 
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সরকারী আদেশনাম। বা অডার ইনু কাউন্সিল (রাজা সমেত প্রিভি 
কাউন্সিলের আদেশ ) ব্মপে নথিভুক্ত ও ঘোঁঘিত হয় । অধিকাংশ সময়েই 
পালামেণ্টের আইনে মন্ত্রীদের উপর অপিত ক্ষমতাবলে এগুলি রূচিত হয়. 

এবং পার্লামেণ্টের আইনের মর্ধাদা লাভ করে। সাধারণতঃ সংশিষ্ট 

দপ্তর এগুলির খসড়া রচনা করে এবং কাউন্সিলে সেগুলি আনুষ্ঠানিক 

ভাবে গৃহীত হয়। এছাড়াও যুদ্ধ ঘোষণা, পালামেণ্টের অধিবেশন আহবান, 
স্থগিত বা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আদেশনাম৷ | উপনিবেশের শাসন সম্পকিত 
আদেশ, স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের চাকরী সংক্রান্ত আদেশ প্রভৃতি 
অর্ডার-ইন-কাউন্সিলের মাধ্যমেই জারি হয় এবং কাউন্সিল ছাড়া অন্যত্র 

গৃহীত হইতে পারে না | আরও কতকগুলি ব্যাপারও একমাত্র কাউন্সিলেই 
হইতে পারে,_যেমন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ, এবং কাধ্যভার গ্রহণের পৃব্বে 
শীলমোহর গ্রহণ, শেরিফদের তঁ'হাদের পদের প্রতীক্ চিহ্ন গ্রহণ ইত্যাদি 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কাউন্সিলে যেসব কাধ্য হয় সদস্যদের নিজ 

ইচ্ছামত কিছু করার বিশেষ স্থযোগ নাই, শুধু আনুষ্ঠানিক তাবে গৃহীত 
হইয়া থাকে । সাধারণতঃ কয়েকজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছাড়া অন্য কেহ 
উপস্থিত থাকেন না। 

জুডিসিয়াল কমিটি : 
কিছু কিছু কাধ্য প্রিতি কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে হইয়া 

থাকে, যেমন অক্সফোর্ড, কেন্বিজ ও স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কমিটি 
ইত্যাদি | ইহাদের মধ্যে জুডিসিয়্যাল কমির্টকে অগ্রগণ্য বলা যায় | 
1833 সালে আইনের বলে এই কমিটি স্থাপিত হয় । অভিজ্ঞ বিচারকদের 
লইয়া-যেমন প্রাক্তন লর্ড চ্যান্সেলারগগণ, হাইকোটের বিচারপতিগণ-_ 

ইহা গঠিত হয় । আধা আদালতভাবে ইহা কাধ্য করে ;, গিভ্জার 
আদালতসমূহ, এডমির্যালাটি আদালতসমূহ, উপনিবেশগুলির আদালত ও 
যেসব ডোমিনিয়ন এখনও নিজেদের সব্রোচ্চ আদালত স্বাপন করে নাই 
এমন ডোনিনিয়ন আদালত হইতে আপীলের শুনানী এই কমিটিতে হইয়া 
থাকে এবং ইহার রায়ই চুড়ান্ত হয় ৷ এইরায় কিন্ত রাজার নিকট 
সুপারিশের আকারে দেওয়া হয়, রাজার আদেশে তাহা কাধ্যকরী হয় । 

মিনিষ্ট্ি ও ক্যাবিনেট : 

উপরে রাজা ও প্রিভি কাউন্সিল সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বোঝা 
ষাইবে যে সরকার পরিচালনার আসল যস্ত্রের সন্ধান করিতে হইলে বাজ 
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সা প্রিভি কাউন্সিল ছাড়াইয়া অন্যত্র দেখিতে হইবে এবং ক্যাবিনেট 

ও মিনিত্বিতেই তাহার প্রকৃত সন্ধান মিলিবে । যদিও অনেক সময় শব্দ 

দুইটি এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বস্ততঃ বৈজ্ঞানিক দিক হইতে 

তাহাদের মধ্যে প্রতেদ আছে। এই প্রতেদ গঠনগত এবং ভূমিকাগতও 

বটে। প্রিভি কাউন্সিল, মিনিষ্টি, ও ক্যাবিনেটের মধ্যে গঠনগত প্রভেদ 

“বৃত্তের মধ্যে বৃত্তের” উপম। দ্বারা বোঝান যায় । প্রথমটি যেন সবববৃহৎ 

বৃত্ত, হ্বিতীয়টি উহার মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃত্ত এবং তৃতীয়টি 
তাহার মধ্যেকার আরও ক্ষুদ্র বৃত্ত । অনেক সময় ক্যাবিনেটের মধ্যেও 
আর একটি ভিতরকার আরও ক্ষার্র (20167 ০৪8৮106 ) ক্যাবিনেটের 
আবির্ভাব দেখা যায় | প্রত্যেক মন্ত্রীকেই প্রিভি কাউন্সিলার হইতে হয়, 
কিন্ত প্রত্যেক প্রিতি কাউন্সিলার মন্ত্রী হন না! আবার প্রত্যেক 

ক্যাবিনেট সদসাকে মন্ত্রী হইতে হয়। কিন্তু সকল মন্ত্রীই ক্যাবিনেটের 
অন্তর্তভ্ত হন না। যে সমস্ত রাজকন্ট্রচারী পালামেণ্টের সত্য এবং 
কমন্সসভার নিকট রাজনৈতিক দিক হইতে দায়ী এবং যাহাদের কাধ্যকাল 
কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ এই সমথন 

হারাইলেই খাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য এমন কর্মচারীদের সম্টিকেই 

মিনিষ্টি বলা হয়| ইহাদের পদের প্রাজনৈতিক* ধাঁচ একদিকে 

তাঁহাদের ক্যাবিনেট সদস্যদের সমপর্যীয়ভুক্ত করে অন্যদিকে বিরাটসংখ্যক 

স্থায়ী রাজকন্দ্রচারীদের যাঁহাদের “সিভিল সার্ভেণ্ট' আখ্যা দেওয়া হয় 

তাঁহাদের হইতে পুথক পর্যায়তুক্ত করে । মন্ত্রীরা পদাধিকারী হন 
রাজনৈতিক মতের কারণে আবার পদত্যাগ করিতে বাধ্যও হন রাজ- 

নৈতিক কারণে । সিভিল সার্ভে্টরা পদে বহাল হন এবং অধিষ্ঠিত 

থাকেন রাজনীতির নিরপেক্ষতার কারণে । 
সাধারণতঃ চার শ্রেণীর সদস্য লইয়া মিনিষ্টি, গঠিত হয় এবং নূতন 

প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলে তাহাকে এই চার শ্রেণীর মন্ত্রীর পদের 

জন্য লোক নিব্বাচন করিতে হয় | ইহাদের সমষ্টিকেই মিনিষ্রি বল! হয় | 

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ, যাহারা সব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
পদে অধিষ্ঠিত এবং সাধারণত: এক বা একাধিক প্রশাসন দপ্তরের তার- 

প্রাপ্ত হন এবং দায়িত্ব বহন করেন | ইহীঁরাই যৌথতাবে রাষ্ট্রের নীতি 
নির্ধারণ করেন এবং সরকারের নেতৃত্ব করেন । নিম়ুলিখিত মন্ত্রীরা 
সাধারণতঃ এই পর্যায়ে থাকেন,যেমন অর্থমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর অবৃ 
দ্য একসৃচেকর, প্রতিরক্ষামন্্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী, কয়েকজন সেক্রেটারি অবৃ 
£ষ্টট--পররাষ্ট্, স্বরাষ্ট্র, উপনিবেশ ও কমনওয়েলথ প্রভৃতি দপ্তরের সেক্রেটারি 
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অবৃ টেট । ইহাদের সংখ্যা সাধারণতঃ 15 হইতে 20র মধ্যে থাকে । 
ইহারা সকলেই ৫ প্রশাসন দপ্তরের ভার নেন তাহা নয়, যেমন নর্ড 
প্রিভি কাউন্সিল (1,019 55 0০810০1 ) বা লুর্ড প্রেসিডেণ্ই অব্ দ্য- 
কাউন্দিল (7:00 17591067% ০0% 005 09811011 )1 সাধারণতঃ প্রবীণ 

বয়স্ক মানুঘর যাহারা বেশী বয়সের জন্য অনীহা হেতু কোন দপ্তরের 
ভার লইতে চান না কিন্তু যাহাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সুযোগ 

প্রধানমন্ত্রী লইতে চাঁন এমন ব্যক্তিরাই এইসব পদে নিযুক্ত হন । কখনও 
কখনও প্রয়োজনবোধে ইহারা কোন বিশেষ কাধ্যের ভার লইয়া থাকেন । 
কখনও কখনও বিশেষ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের সময় একই কারণে কাহাকেও 
কাহাকেও দপ্তরহীন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়। ক্যাবিনেটে লুওয়া হয়, এমন কি 

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পালামেণ্টের সদম্য না হইরাও জেনারেল স্মাট্ৃকে 
দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে ক্যাবিনেটে লুওয়া হইয়াছিল । এটা কিন্ত 
সঙ্কটকালীন ও সাময়িক ব্যবস্থামাত্র এবং নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়াই গণ্য 
করা হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক মন্ত্রীকেই বিশেষ করিয়া! ক্যাবিনেট 

মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টের একটি কক্ষের সদস্য হইতে হয়। যদি প্রধানমন্ত্রী 
এমন কোন ব্যক্তিকে ক্যাবিনেটে লইতে চান যিনি নিব্বাচনের ঝামেল! 
লইতে অনিচ্ছক তাহাকে পিয়ারেজ দিয়া লর্ড সভার সদস্য করিয়া লওয়৷ 
হয়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন রাষ্্মত্্রীগণ (7110151515০ 90815) 1 
ইহাদের স্থান হইল ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও তরুণ মন্ত্রী (1810101 74101555) বা 
সংসদীয় আগার সেক্রেটারিদের ( 8:118700706279 000097-99051215 ) 

মধ্যে । 1941 সনে প্রথম এই শ্রেণীর রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ শুরু হয় । 
যেসব দপ্তরে কাজের চাপ বেশী যেমন অর্থদপ্তর, পররাষ্রদপ্তর ইত্যাদি 
সেখানে ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীর তার লাঘবের জন্য এক বা একাধিক 
রাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তিনি যাহা করেন ভারপ্রাপ্ত ক্যাবিনেট 
মন্ত্রীর প্রতিভূ হিসাবে করেন এবং তাহার জন্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীই জবাবাদিহি 
করেন । ক্যাবিনেটের অধিবেশনে রাষ্্রমন্ত্রী অংশ গ্রহণ করেন না, সুতরাং 

সরকারের শীতি নির্ধারণে রাষ্টমন্ত্রীদের কোন ভূমিকা থাকে না । 
তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন সংসদীয় আগার সেক্রেটারিগণ (0১81018200176819 

7061-990150815 ) যাহারা তরুণ মন্ত্রী। ইহারাও সাধারণতঃ তাঁরপ্রাপ্ত 

ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে পার্লামেন্টের বিতর্কে বা প্রশ্োতিরদানে সাহায্য করিয়া 

থাকেন | বিশেষতঃ যদি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লসভায় থাকেন ইহারাই 
কমন্সসতায় দপ্তরের মুখপাত্রের কাজ করেন। ব্রা্মন্ত্রীর ন্যায় ই'হারাও 
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ক্যাবিনেটের সদস্য নন, সুতরাং নীতি নিষ্ধারণ ব্যাপারে, ইহাদের 
হাত নাই । সাধারণত: শাসকদলের উদীয়মান তরুণ কক্দীদের মধ্য 
হইতেই ইহাদের সংগ্রহ করা হয়, অনেকটা মন্ত্রীর কার্যে শিক্ষানবীশ 

হিসাবে | ভবিঘ্যতে ই'হারাই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও গুরুত্ব 
পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। সকল আগার সেক্রেটারিই কিন্তু পার্লা- 
মেণ্টারী আগার সেক্রেটারি নন। আর এক শ্রেণীর আগার সে:ক্রটারি 
আছেন যাহাদের বলা হয় স্থায়ী আগার সেক্রেটারি (79512790610 

00467601502 )। ইহারা সরকারী চাকুরিয়া বা সিভিল 
সার্ভেন্ট | তীহারা দলীয় রাজনীতি বিযুক্ত। যখন যে দল সরকার 
গঠন করেন তীহারা নিব্বিচারে সরকারকে আনুগত্য দিয়া যান। 

ক্যাবিনেট পদত্যাগ করিলে পার্লামেণ্টারি আগার সেক্রেটারিগণ 
পদত্যাগ করেন কিন্ত স্থায়ী আগার সেক্রেটারিগণ করেন না । তাহাদের 

কাধ্য শুধু যে কোন দলীয় সরকারের নির্ধারিত নীতি প্রশাসনে নিষ্ঠার 
সহিত ক্মপায়িত করা | মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের সঙ্গে তাহাদের কাধ্যকালে 

ছেদ পড়ে না । 

চতুর্থ শ্রেণীতে আছেন রাজসংসারের কয়েকজন কর্মচারী যাহাদের 
পদ মন্ত্রীদের মতই এখনও “রাজনৈতিক বলিয়া গণ্য করা হয়, যেমন 

খাজাঞ্চি ([989097), কম্পট্রোলার ও ভাইস চেম্বারলেন (৬1০০ 
01087766118 ) | 

মন্ত্রীরা সকলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অন্তরুক্ত এবং কমন্সসভার নিকট 
দায়ী এবং তীহদের কাব্যকানন কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্টের সমর্থনের 

উপর নির্ভর করে । কিন্ত ক্যাবিনেট যেষন বৌথভাবে কাজ করে, 
মিনিত্বি তাহা করে না। প্রত্যেক মন্ত্রী এককভাবেই কাজ করেন। 

মিনিট্রির কাধ্য নীতি নিদ্ধারণ .নয়, ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তগুলিকে কাধ্যকরী 
করিতে সহায়তা করা | প্রিভি কাউন্সিল, ক্যাবিনেট ও মিনিষ্বির কাধ্যের 

পার্থক্য সন্বন্ধে একটি সুন্দর অর্থবহ উক্তি আছে, 

“ক্যাবিনেট মন্ত্রী আলোচনা করেন ও পরামশ দেন প্রিভি কাউন্সিলর 
ফতোয়া জারি করেন ও যিনিষ্টার নিদেশি কাধ্যকরী করেন (06 
(০৪০16০75০61 09110912095 2100 90%1598 ; 016 71৮5 (00011011101 

60:65 ; 8100 006 10171921 6290840691/ ) | 

মন্ত্রীদের সংখ্যা কিছু নিদিষ্ট থাকে না ; বিভিন্ন সময় কমে বাড়ে । 
বন্তমান শতাব্দীতে ক্রমাগত রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বৃদ্ধি হেতু প্রশাসন 
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বিভাগের ক্রমানুয়ে সম্পসারণ হওয়ায় মিনিষ্টির কলেবরও ক্রমবন্ধমান। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই ইহার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল 50 হইতে 601 
প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু নূতন নূতন দপ্তর খোলার ফলে 
মিনিত্রির সংখ্যা প্রায় একশতের কাছাকাছি দাঁড়ায় | যুদ্ধের পর কিছুটা 
কমিয়া 60 হইতে 80র মধ্যে দীড়ায় | বর্তমানে মিনিষ্রির প্রবণতা 

বাড়ার দিকেই । 

ক্যাবিলেট £ 
পবের্ব যাহা৷ বল! হইয়াছে তাহা হইতে ইহা প্রতীত হইয়াছে যে 

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই হইল সারবস্ত | শাসনযন্ত্র পরিচালনা 

ব্যাপারে ক্যাবিনেটেরই চূড়ান্ত ক্ষমতা । ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রখ্যাত 
লেখকরা ইহাকে নানাভাবে বর্ণনা করিয়াছেন | কয়েকটি এখানে আমর 

উদ্ধৃত করিব, কারণ এগুলি ক্যাবিনেটের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত 
করে যাহা হইতে ক্যাবিনেট সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা সহজ হইবে | 
র্যাজহট্ (88£০)০% ) বলিয়াছেন_-“ক্যাবিনেট হইল একটি বন্ধনীচিহ 
(15090 ) বা কোমরবন্ধের ( ৮০] ) মত যাহা শাসনবিভাগ ও 
আইনবিভাঁগের মধ্যে যোগস্বাপন করে” | গ্ল্যাড্টোন একসময় মস্তব্য 

করেন--“ক্যাবিনেট হইল একটি ব্রিপ্রস্থ কব্জা যাহা কাধ্যকারিতার 
জন্য রাজা, কমন্সসতা ও লরডসভাকে যুক্ত করে ।” (105 09৮:056 75 
৪1111520010 171086 (1080 001010905 (০0896102001 8061012 €1)6 71119, 

()9 [.0105 8100 0:01217015” )1 লাউয়েলের মতে ইহা “রাজনৈতিক 
খিলানের কেন্দ্র প্রস্তর” (40৩ 15/51006 ০৫ 076 00116008] 2101)? ) | 

ম্যারিয়ট ( [87701 ) ইহাকে “কীলক বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাকে 
কেন্দ্র করিয়া সমগ্র রাষ্রযস্তর ঘুরিতেছে” (1006 01০ 10৮100 77100 
1776. %11016  7011609] 100801810৩1%  19%01569+, ) | র্যামশে মুর 

( [২910925 70) ইহাকে 'রাষ্ট্রপোতের চান্রনাচক্র“ ( “9156008 
11166] ০1 1116 51010 ০01 06 5615+? ) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন | 

অধ্যাপক মনরোর ( 0010 ) মতে “ইহা শাসনযন্ত্রের নির্দেশে ও 

পরিচালনার শক্তি'' (1715 05 5010108 810 017601705 [0:০6 10 

009101060 ) | স্যার আইভর জেনিংস (91 [৮০ 10001085 ) 
বলিয়াছেন, “ক্যাবিনেট বঝিটিশ শাসনব্যবস্থা এক্যের যোগান দেয়” 
“09 090106 010951085 81019 100 005 11051) 55506) 01 

20510036100? | 



৮ বিদেশী রাষ্্রসমহের শাসনব্যস্থা-যুক্তরাজ্য 

ক্যাবিনেট সশ্বন্ধে উপরে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হইল এবং অন্যান 
লেখকের বর্ণনা হইতে ইহা পরিক্ষার বোঝ! যায় যে ক্যাবিনেটই বিটিশ 

শাসনযঘ্ত্বের মুখ্য পরিচালক | ক্যাবিনেট ব্যতীত শাসনযস্ত্র বিকল হইবে । 
কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে এত গুরুত্ব সত্বেও খ্রতকাল্ ধরিয়া ক্যাবিনেট 

আইনের স্বীকৃতি পায় নাই । ক্যাবিনেটের কোন সিদ্ধান্ত আইনসিদ্ধ 
করিতে হইলে প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে অর্ডার-ইন-কাউন্সিল এর আকার 

দিতে হয়। অবশ্য যেহেতু ক্যাবিনেটের সকল সদস্যই প্রিভি কাউন্সিলের 
সভ্য ইহাতে কোন অসুবিধা নাই | কিন্তু ক্যাবিনেটকে যে তাহার সিদ্ধান্ত 

আইনসিদ্ধ করিতে এই উপায়ের সাহায্য লইতে হয় এটাই বিস্ময়ের বিষয় । 

বিটেনের অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের মত. ক্যাবিনেটেরও উৎপত্তি হইয়াছে 

দৈবক্রমে এবং ইহার ক্রমবিকাশ ও কন্্তৎপরতা এমন কতকগুলি 

শাসনতান্বিক প্রথা ও রীতিনীতি ছারা নিয়দ্বিত যেগুলি এখন সবর্বজন 

বিদিত । 193? সনের পৃৰ্ব পর্যন্ত কোন আইনে ইহার উল্লেখ পর্যস্ত ছিল 
না। এ বৎসর সব্বপ্রথম মিনিষ্টারস অব্ ক্রাউন এ্যাক্টে (11170156615 ০0 
01০স7) 4১০, 1937 ) প্রসঙ্গত ক্যাবিনেট সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায় । 
প্রসঙ্গ হইল এই আইনে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের অন্য মন্ত্রীদের অপেক্ষা 

উচ্চহারে বেতন নিদ্ধারণ করা হয় | ক্যাবিনেট সংক্রান্ত কোন বিঘয়ে কিন্তু 

এই আইনে কোন ধারা গৃহীত হয় নাই | 
আমরা পৃব্বেই দেখিয়াছি কি ভাবে প্রিভি কাউন্সিল হইতে অবস্থাচন্রে 

ক্যাঁবিনেটের উত্পত্তি হয় | বিটিশ শাসনতন্ত্রে নগন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের 

মতই ক্যাবিনেটও ধীরে ধীরে প্রথাগততাবে আবির্ভূত। বর্তমানে 
ক্যাবিনেট ব্যবস্থার যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি ক্রমে ক্রমে 

অবস্থাচক্রে উদ্ভূত হইয়াছে । পরিকল্িত ভাবে গৃহীত হয় নাই | পৃব্রেই 
বলা হইয়াছে কিভাবে প্রিভিকাউন্সিলের কয়েকজন রাজার বিশেষ 
আস্থাভাজন সদস্যদের সহিত গোপন পরামর্শ করার একটা রীতি 

প্রবর্তনের ফলে প্রথম ক্যাবিনেটের উদ্ভব হয়। কিন্তু তখনকার 

ক্যাবিনেটের সঙ্গে বর্তমান ক্যাবিনেটের কোনই সাদৃশ্য নাই | বর্তমান 
ক্যাবিনেটের বিশেষ লক্ষণগুলি এতিহাসিক কারণে একে একে আবির্ভূত 
হইয়াছে । ইুয়ার্ট রাজারা নিজেদের ইচ্ছামত মন্ত্রী মনোনয়ন করিতেন 

এবং মন্ত্রীরা তাঁহাদের নিকটই দায়ী থাকিতেন। পার্লামেণ্টের মন্ত্রীদের 
উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না। অবশ্য পালামেণ্টের হাতে 
একটি চরম অস্ত্র ছিল ইমপিচমেণ্টের ক্ষমতা | কিন্ত সেটা এতই উগ্র ও 
অসাধারণ যে তাহা একমাত্র খুব অসাধারণ অবস্থায় শেঘ অস্ত্র হিসাঘে 



শাসন বিভাগ পচ 

ব্যবহার করা চলিত । সাধারণভাবে তাহা কাধ্যকরী ছিলনা । 1679 

সনে দ্বিতীয় চার্লসুকে পার্লামেণ্টের অনভিপ্রেত পরামর্শ দেওয়ার জন্য 
ড্যানবির আর্লকে পার্লামেণ্টে ইমপিচ করা হয় । ড্যানবি এই সাফাই 
দিতে চেষ্টা করেন যে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা রাজারই আজ্ঞায়, 

সুতরাং তাহার জন্য তাহার ব্যক্তিগত দায়িত্ব নাই এবং যেহেতু রাজা 
ন্যায় অন্যায়ের উর্ধে রাজারও কোন দায়িত্ব নাই] পালামেন্ট এই 

অজহাত অগ্রাহ্য করিয়া ড্যানবিকে টাওয়ারে কারারুদ্ধ করে । তখন 

হইতে এই' সূত্রটি প্রচলিত হয় যে কোন মন্ত্রী বা রাজপুরুঘ কোন অপরাধের 
জন্য রাজার আজ্ঞার অন্তরালে আশ্রয় লইতে পাবেন না, তিনি ব্যক্তিগত 

ভাবেই দায়ী হইবেন | কিন্ত ইহার ফলে একটা পরস্পর বিরোধী 

অবস্থার স্যাষ্টি হয় । ইচ্ছামত মন্ত্রী মনোনয়নে রাজার চিরাচরিত ও 

অবিসম্বাদিত ক্ষমতা স্বীকৃত ছিল এবং রাজার মনোনীত মন্ত্রীও তাঁহার নির্দেশ- 

মত বাজকার্ধ্য পরিচালনা না করিয়া পারিতেন না । এদিকে পার্লামেন্ট 

দাবী করিল, যে মন্ত্রী পালামেণ্টের মন:পৃত হইবেন না তাহাকে অপসারণ 
করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে। এই পরিস্থিতিতে কেহই মন্ত্রী 

হইতে আগ্রহী হইবার কথা নয়। কেনন! রাজার নির্দেশ না মানিলে 

রাজা তাহাকে অপসারণ করিবেন, আবার রাজার অন্যায় নির্দেশ মানিলে 

তাহাকে পার্লামেণ্টের ইমপিচমেণ্টের সন্মুখীন হইতে হইবে এবং সম্ভবতঃ 
কারারুদ্ধ হইতে হইবে । 1685 সনের গৌরবময় বিপ্রবের ফলে এই 

সমস্যার সুষ্ঠু সমানান হইয়া গেল। রাজ] উইলিয়াম মানিয়া লইলেন 'যে 
তাঁহারা পার্লামেন্টের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই মন্ত্রী নিয়োগ 

করিবেন এবং মন্ত্রীরা পালামেণ্টের আস্থা সাপেক্ষে কাষ্যে বহাল থাকিবেন, 
আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করিবেন । পালামেণ্ের কাছে মন্ত্রীদের 

রাজনৈতিক দায়িত্ব যাহা বর্তমান ক্যাবিনেট প্রথার একটি উল্লেখযোগ্য 

লক্ষণ এইভাবেই তাহার শুরু হয় । বাজার মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা 

অক্ষন্ন রাখিয়াও মন্ত্রীদের পা্লামেণ্টের নিকট দারিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, 

যদিও বাজার মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় পরিণত হইল, 

এবং এ বিঘয়ে তাঁহার নিজস্ব ইচ্ছার বিশেষ অবকাশ রহিল না । 

ইহার অব্যবহিত পরে ক্যাবিনেট প্রথার আর একটি লক্ষণও প্রকট 

হইল- ক্যাবিনেটের একদলীয় কাঠামো | এই সময় ইংল্যাণ্ডে দলীয় 
প্রথা দানা বাঁধিয়া ওঠে : টোরি ও ছইগ নামে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক 

দলের আবির্ভাৰ হয়| রাজা তৃতীয় উইলিয়ম প্রথমে নিব্র্িচারে দুইটি 

দল 'হইতেই তাহার, মন্ত্রী মনোনয়ন করিতেন । কিন্ত মিশ্র মগ্িসভায় 



৪০ বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা! যুক্তরাজ্য 

মতানৈক্য হেতু অন্তস্বন্দের ফলে কাজের অসুবিধা হইতে থাকে | সেজন্য 
তিনি শেঘের দিকে একটি দল হইতেই মন্ত্রী নিব্বাচন করিতে শুরু করেন 
এবং সে দলটি হইল হইগ (%/1)18 ) | 1697 সনে সাগ্ডাল্যাণ্ডের হইগ 
জপ্টা বা গোপন চক্র ( 58110611809+5 ৯1018 02108 ) নামে খ্যাত 

একমাত্র হুইগ পার্টির সদস্য লইয়া গঠিত ক্যাবিনেট ভবিঘ্যৎ ক্যাবিনেটের 

একদলীয় ধাঁচ পত্তন করিয়া দেয় বলা যায় এবং এ দলটি হইল যে 

দল তখন শাসনক্ষমতায় অধিষিত থাকিত। উইলিয়ামের পর রাণী এ্যানও 

এই নিয়ম মানিয়া চলেন | তীহার পছন্দমত নয় এমন ব্যক্তিকেও তিনি 
মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিতেন এই প্রথা মান্য করিয়া । শুধু তাহাই নহে, 
তিনি ক্যাবিনেটকে নীতি নিদ্ধারণ করিবার অধিকারও দিয়াছিলেন । কিন্ত 

তথাপি তখনও পধস্ত ক্যাবিনেট প্রথা আধুনিক ব্রপ পরিগ্রহ করে নাই । 
কেনন। ক্যাবিনেটের মধ্যে কোন নেতা তখনও স্বীকৃত হয় নাই এবং 
উইলিয়াম ও গ্যান দুইজনেই ক্যাবিনেটের অধিবেশনে সভাপতিত 

করিতেন । পরের রাজ! প্রথম জজ্ঞটের আমলে এই দুইটি বিচ্যুতি 
অপদারিত হয় এবং পেটা দৈবক্রমে বলা যায়। প্রথম জজ্জ জান্মান 

রাজ্য হ্যানোভারের নপতি ছিলেন, সুতরাং তিনি ইংরাজী জানিতেন 
না বা ঝ্িটিশ রাজনৈতিক এঁতিহ্যের সঙ্গেও তাহার ফোন পরিচয় 

ছিলনা 1 তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান বা কন্মঠও ছিলেন না । দেশের 

আভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্বন্ধে তাহার বিশেষ আগ্রহও ছিল না। কাজেই 
তিনি ক্যাবিনেটের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন না | ক্যাবিনেটের 

একজন সদস্য স্যার রবাট ওয়ালপোলকে ( ৬/৪12০15 ) ক্যাবিনেটের 
সভীপতিত্ব করার এবং সভার কাধ্য পরিচালনা করিবার ভার দেন। 

'ওয়ালপোলকেই প্রথম প্রধানমন্ত্রী বলা হয় | তাহার পৃব্বেও কোন কোন 
মন্ত্রী মৃখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করিয়াছেন | কিন্ত বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী 

বলিতে আমরা ঘাহা বুঝি ওয়ালপোলই প্রথম সেই ধরণের প্রধানমন্ত্রী 
হন। তিনি একাধারে রাজার প্রধান পরামশদ]তা, ক্যাবিনেটের 

নেতা এবং কমন্সসভুর নেতা হিসাবে কাজ করেন । তিনি একজন 

ধুবন্ধর রাজনীতিবিদ ও কর্পুঠ পুরুঘ ছিলেন। প্রথম জঙ্জ ও দ্বিতীয় 
“জজ্ঞের রাজত্বকালে কুড়ি বৎসর ধরিয়া তিনি কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের 
'আস্বা ভোগ করেন এবং দুই রাজাই তাহাকে কাধ্যতঃ রাজ্য পরিচালন। 
করিতে দেন। অবশ্য কমন্পসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ত৷ রক্ষা করিতে অনেক 

সময় তাহাকে অসদুপায় অবলম্বন করিতেও হইত, কিন্ত তা সত্বেও 
খযে মুহর্তে তিনি কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান তিনি তৎক্ষণাৎ 
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পদত্যাগ করেন যদিও তিনি রাজার আস্থা হারান নাই | ইহা দ্বারা 
তিনি যে সুস্থ নজির স্থাপন করেন তাহা ক্যাবিনেট প্রথার একটি. 

মূলনীতি রুপে প্রচলিত হয়। তীহার কার্যকালে তিনি কয়েকটি নীতির 
সূত্রপাত করেন যেগুলি বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় চালু রহিয়াছে । 
প্রথমতঃ তিনি এই নীতি প্রবর্তন করেন যে রাজ প্রধানমন্ত্রী নিবর্বাচন 
করিয়া অন্যান্য মন্ত্রীদের নিব্বাচনের ভার প্রধানমন্ত্রীকে ছাড়িয়া দিবেন । 
দ্বিতীয়তঃ প্রধানমন্ত্রীই রাজা ও মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র যোগস্ত্র হইবেন। 
তৃতীয়তঃ একদিকে যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের সমন হারাইবা মাত্র প্রধানমহী 
পদত্যাগপত্র দাখিল করিবেন অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রত্যেক 

সভ্যেরই কর্তব্য সকল বিঘয়ে বিনা দ্বিধায় ক্যাবিনেটকে সমর্থন করিয়া 

যাওয়া | এইভাবে ক্যাবিনেট প্রথা ও দলীয় প্রথা পরস্পরের পরিপূরক 
ভাবে পরিবদ্ধিত হইতে ল্রাগিল | ক্যাবিনেটের অধিবেশন হইতে 
রাজার অনুপস্থিতির আর একটা ফল হইল ক্যাবিনেটের প্রক্যবদ্ধতা৷ 

( 501109110 ) 1 রাজার কাছে ক্যাবিনেটের একটি সিদ্ধান্তই প্রধানমন্ত্রীকে 
পেশ করিতে হইত | সেজন্য মন্ত্রীদের মধ্যে কোন বিষয়ে আলোচনার 
প্রান্তে যত মতানৈক্যই থাকৃক নিজেদের মধ্যে আপোস করিয়। মতৈক্য এবং 
একটি যৌথ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইত, যাহা রাজার নিকট এবং 

পার্লামেণ্টেও সমগ্র ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত ব্রপে উপস্থাপিত হইত। 
আধুনিক ক্যাবিনেট প্রথার এই গ্রক্য ও এক্যবদ্ধতা একটি বিশেষ লক্ষণ 
যাহ] ওয়ালপোলের সময়ই প্রকট হয় | ওয়ালপোলের সময় আর একটি 
উল্লেখযোগ্য নৃতনত্ব পরিলক্ষিত হয়-_-কমন্সসতার প্রাধান্য | ওয়ালপোল 
অধিকাংশ সরকারী কাধ্য কমন্সসতার মাধ্যমেই করিতেন এবং লর্ড- 

সভাকে বিশেষ আমলু দিতেন না । অবশ্য লঙসভার শাসনতান্্বিক 
ক্ষমতা আইনত ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করার প্রক্রিয়া উনবিংশ ও বিংশ 
শতাব্দীতেই সম্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু লঙসভার তুলনায় কমন্সসতাকে 
অধিক গুরুত্ব দিবার প্রবণতা ওয়ালপৌোলের সময় হইতেই 

শুরু হয় । 
উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে ওয়ালপোলকেই € /212919 ) 

বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একরকম জনক বলা চলে । অবশ্য একথার 

অর্থ ইহা নয় যে ওয়ালপোলের সময় ক্যাবিনেট প্রথার যে সকল বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশ পায় আজ পরধস্ত নেগুলি চিক সেই অবস্থাতেই আছে এবং 

ভবিধ্যতেও থাকিবে | তাহ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের প্রকৃতিবিরুদ্ধ । বিটিশ 
শাসনতন্্র সবর্দা গতিশীল ও চলমান । নিত্যনূতন পরিস্থিতিতে নৃতন 
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নজির, নতন প্রথার উত্তব হইতেছে । এইভাবেই ক্যাবিনেটের আবির্ভাক 

ঘটিয়াছে এবং ক্যাবিনেটের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সপ্তদশ শতাব্দীতে 
আবিতভ্ডাব হইয়াছে । কিন্তু ইতিমধ্যে এগুলিরও এ্তিহাসিক প্রয়োজনে 

আকৃতিগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে । 
ক্যাবিনেট প্রথার সাধারণ ক্রপরেখাটি ওয়ালপোলের সময় যেমন 

দড়াইয়াছিল এখনও মোটামুটি তাহাই রহিয়া গিয়াছে, কিন্ত লক্ষণগুুলির 
সময়ে সময়ে আকৃতিগত পরিবর্তন হইয়াছে । যেমন ক্যাবিনেটের যৌথ 
দায়িত্বের অঙ্গ হিসাবে একটি নিয়ম হইয়াছে যে কোন প্রধানমন্ত্রী 

পপত্যাগ পত্র দাখিল করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন হইবে । 

আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় | সাধারণতঃ ক্যাবিনেট এক দল 

হইতেই গঠিত হওয়া নিয়ম | ক্যাবিনেটের এক্যের প্রয়োজনোও ইহা 

অভিপ্রেত : কিন্ত বিভিন্ন সময়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে এই 

নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে, যেমন দুইীটি মহাযুদ্ধের সময় ও 
1931--1939 এই সময়ে বিভিন্ন দলের সদস্য লইয়া মিশ্র ( 0০০98116107) ) 

ক্যাবিনেট বা! জাতীয় সরকার ( [8607081 0০0৮177101)) গঠন করা 

হইয়াছিল । এছাড়াও 1923 সালে এবং 1929 সালে যখন কোন দলই 

নিবর্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভি করে নাই শ্রমিকদল উদারনৈতিক' 

দলের সবর্থনের প্রতিশ্টতি লইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করে। 

উদারনৈতিক দল ক্যাবিনেটের বাহিরে থাকিয়া শ্রমিকদলের ক্যাবিনোটকে 

সমর্থন দিয়া যায়| এ ব্যবস্থা অবশ্য খুবই ক্ষণস্থায়ী হয় । ইহা সাধারণ 
ক্যাবিনেট ব্যবস্থার নীতি হইতে ব্যতিক্রম, কিন্তু তখনকার বিশেষ 

পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না । ইহা ব্রিটিশ শাসনতদ্রের 
নমনীয়তারই একটি দৃষ্টান্ত | 

ক্যাবিনেটের গঠন পদ্ধতি : 
এখন আমরা বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিব । 

প্রথমেই দেখা যাক কিভাবে ক্যাবিনেট গঠিত হয়| এ সম্বন্ধে পূর্বেই 
প্রপঙ্গত কিছু বল৷ হইয়াছে । ক্যাবিনেট গঠনের প্রথম স্তর হইতেছে রাজা 
কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিববাচন | নৃতন প্রধানমন্ত্রী নিবর্বাচনের প্রয়োজন 
উপস্থিত হয় সাধারণতঃ পার্লামেণ্টের নিব্বাচনের পর অথবা পূর্বের 
ক্যাবিনেট কমন্সসতায় কোন মূলনীতি সংক্রান্ত ,বিঘয়ে ভোটে হারিয়া 
গিয়া রাজার কাছে পদত্যাগপত্র দাখিল করিলে! উভয় ক্ষেত্রেই রাজা 
কষন্সসভাঁয় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হইতে. আহ্বান 
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জানান | পৃব্রেই বলা হইয়াছে, যদি কমন্সসভায় কোন দলই একক 

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন নিববাচিত নেতা না 
থাকে তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী নিব্বাচনের ব্যাপারে রাজাকে আপন 
বিচারবৃদ্ধি অন্যায়ী নিব্বাচন করিতে হয়| অন্যথায় তাহার নিজস্ব 
অভিকচির কোন প্রশ ওঠে না। তিনি যন্ত্রচালিতের ন্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ 

দলের নিব্বাচিত নেতাকে প্রধানমন্ত্রিতে বরণ করেন। তাহার পর 

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমগুলীর তালিকা প্রণয়নে উদ্যোগী হন এবং তালিকা 
সম্পূর্ণ হইলে তাহা রাজাকে দেন। রাজা মন্ত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ 
করেন। কিন্ত এই বর্ণনা হইতে ব্যাপারটা যত সহজ ও সরল মনে হয় 

আসলে কিন্তু তাহা নহে। মনে হইতে পারে মন্ত্রী চয়ন ব্যাপারে 

প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ বাধামুক্ত ও স্বাধীন এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা মন্ত্রী নিয়োগ 
করিতে পারেন বা যে কোনমন্ত্রীর উপর বে কোন দপ্তরের ভার দিতে 

পারেন । কিন্তু তাহা ঠিক নয়! এব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট সাবধানে 
চলিতে হয় । সুষ্ঠুভাবে কাধ্য পরিচালনার স্বার্থে মন্ত্রীমগুলী গঠন করিবার সময় 
প্রধানমন্ত্রীকে নানাদিকে লক্ষ রাখিতে হয় | প্রথমতঃ মন্ত্রীমগলীতে দুইটি 
কক্ষেরই প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন। কোন দপ্ুরের প্রধান যদি কমন্সসভার 

সত্য হন, তবে ল্র্ডসভায় সেই দপ্তরের মুখপাত্র হিসাবে একজন সহকারী 
মন্ত্রী লর্ডসভা হইতে মনোনীত হন। কতজন কোন কক্ষ হইতে লওয়া 

হইবে সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন ধরাবাধ! নিয়ম নাই | সাধারণতহ পালা 

মেণ্টের কোন না কোন কক্ষ হইতেই মন্ত্রী নিব্বাচন করা হইয়া থাকে, তবে 

সময়ে সময়ে কোন বিচক্ষণ, দক্ষ ব্যক্তিকে বিশেষ কারণে ক্যাবিনেটে স্থান 

দিবার জন্য মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করা হয়| তখন হয় তাহাকে পিয়ারেজ 

দিয়া লর্ডসভার সভ্য করিয়া লওয়া হয় নতুবা তাহার জন্য একটি নিশ্চিত 
আসন সংগ্রহ করিয়া উপনিব্বাচনের মাধ্যমে ছয়মাসের মধ্যে কমন্সসভার 

সভ্য করিয়া লওয়া হয়। যদি তিনি এত বৃদ্ধ হন যে তীহার পক্ষে 
দপ্তর পরিচালনার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিতরে অংশগ্রহণ করা 

অস্বিধাজনক হয় তবে তাহাকে লঙসভারই সত্য করা হয় | 

মন্ত্রী নিব্বাচনে প্রধানমন্ত্রীকে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের ন্যাধ্য 
দাবীর কথাও স্মরণ রাখিতে হয়। তিনি শুধুই ইংল্যাও বা স্কটল্যাণড 
বা ওয়েলর একটি অঞ্চল হইতে মন্ত্রী নিব্বাচন করিলে বিক্ষোভ 
দেখা দিবে । তাছাড়া তাহাকে দলের সকল নামী নেতাকেও ক্যাবিনেটে 
লইতে হয়, তীহাদের মধ্যে কাহাকেও নিজের বিবূপতাবশতঃ বাদ দিনে 
দলের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় । দলের পৃব্রের ক্যাবিনেটে যাহার 
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ছিলেন সাধারণতঃ তীহাদের লইতে হয় যদি না কোন সভ্য স্বেচ্ছায় 

ক্যাবিনেটে আসিতে রাজী না৷ হন। সাধারণতঃ দল যখন বিরোধী 

দল হিসাবে থাকে তখনই তাহাদের মধ্যে এক এক জন এক একটি 
মস্ত্রিত্বের জন্য চিহ্নিত থাকেন এবং এসময় হইতেই তিনি এ বিতাগের 
কাধ্য সম্বন্ধে আগ্রহী থাকেন, এ বিভাগীয় বিঘয়ে বিতর্কে তিনিই নেতৃত্ব 
করেন। ইহাদের লইয়৷ যে চক্রটি গঠিত হয় তাহাকে “ছায়া ক্যাবিনেট” 
(90900. 08১27 ) বলিয়া উল্লেখ করা হয় । দল ক্ষমতাশীল হইলে 

ইশ্হারাই ক্যাবিনেট গঠন করিবেন একরকম স্থির থাকে | প্রধানমন্ত্রী 
কোন নড়চড় করিতে সাহস করেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে 

মন্ত্রী নিব্বাচনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নিজন্ব ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ | 
যতগুলি মন্ত্রিত্ব, প্রার্থীর সংখ্যা তার থেকে অনেক বেশী হয় । সুতরাং 

তাহাদের মধ্য হইতে উপরে বিবৃতি সব দিক বজায় রাখিয়া একটি 
মন্ত্রীমণ্ডলী ও ক্যাবিনেট গঠন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার । এমন ভাবে 
গঠন করিতে হইবে যে দলের এক্য ক্ষুণ্ণ না হয়, দলের কোন বিশেষ 
অংশের বিক্ষোভের কারণ না হয় এবং দেশের ও জাতির বিভিন্ন স্বাথ 
ধন্মীয় বিভাগ প্রভৃতি যথাযথ ক্যাবিনেটে প্রতিফলিত হয়। এই কাধ্যে 
প্রধানমন্ত্রীর তীক্ষ্য বুদ্ধি, ধৈষ্য, চাতুর্য, কৌশল ও জনপ্রিয়তার বিশেঘ প্রয়োজন 
হয়। সুতরাং শুধু তাহার নিজ মনোমত ব্যক্তিদের লইয়া মন্ত্রিসভ৷ 
গঠন কর] সম্ভবপর হয় না| 

ক্যাবিনেটের কার্যাবলী ( চাছ০610709 01 (06 (0917766) : 

ক্যাবিনেট গঠন পদ্ধর্তির পর ক্যাবিনেটের কাধ্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে হয় । পৃব্বেই বলা হইয়াছে, কয়েকজন বিশিষ্ট মন্ত্রী লইয়া 
ক্যাবিনেট গঠিত | সুতরাং ব*ক্তিনঠের কাধ্যের একক ও যৌথ দুই 
বিভিন্ন দিক আছ্বে। এককভাবে প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী ( দপ্তর বিহীন 

মন্ত্রী ছাঁড়। ) তাঁহার উপর মে দপ্তর বা একাধিক দপ্তরের ভার ন্যস্ত, 
তাহার পরিচালনার দাষিত্ব গ্রহণ করেন। তাহার দায়িত্ব যুগপৎ রাজার 
কাছে, সহকন্ীদের কাছে এবং পালামেণ্টের কাছে | তীহার পরিচালনাধীন 

দপ্তরের ব্রটবিচ্যুতির জন্য তীহাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এই 

শরিচালনার কারো অবশ্য তাহাকে ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতি 
যাহা পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত তাহাই অনুসরণ করিতে হয় এবং 
রাঁজার নামে এবং রাজকীয় ক্ষমতাবলে তীহাকে কাধ্য করিতে হয়। 
প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী আবার ক্যাবিনেটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সকল 
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ক্যাবিনেট মন্ত্রী যৌথভাবে ক্যাবিনেটের কর্তব্য সম্পাদন করেন । 
এগুলিকেই বল! হয় ক্যাবিনেটের কাধ্যাবলী । 

সরকারের শাসনযন্ত্র কমিটি (1150120 ০৫ 00561702907 

50101011165 ) 1918 সালে প্রদত্ত তাহাদের রিপোর্টে গরমে 
কাধ্যাবলী নিম্বলিখিতভাবে বণনা করেন ১-_ 

(1) পার্নামেণ্টের নিকট পেশ করিবার জন্য নীতির চড়ান্ত নিষ্ধারিণ 
€1711091 6061100108261010 06 (16 0০911500০05 50010166 €০ 

[21119107610 ) * 

(2) পালামেণ্টের সুপারিশ করা নীতি অনুযায়ী জাতীয় শাসনবিভাগের 
উপর চরম কর্তৃত্ব স্বাপন (98016176 0006001 0 1176 10800109] 6/90001%5 
10 20001021106 %/101) 0156 [90110 10165019905 ১2111917760) ; 

(3) রাষ্টের বিভিন্ন বিভাগের কাধ্যের অবিরত সীমা নিদ্ধারণ ও 

তাহাদের মধ্যে সমনূয় সাধন (00106000905 ০001011086101 230 

06110168610], ০৫006 2০1%11155 ০ 0105 56৬1:21 06191100109 ০৫ 

1105 5865 )। 

এখন এগুলির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ৫) ক্যাবিনেটের প্রধান 

কাধ্য হইল দেশের আত্যন্তরীণ এবং আন্তর্জীতিক বিবিধ সমস্যা 

আলোচনা করিয়া সেগুলি সম্বন্ধে সম্মিলিতভাবে সুচিন্তিত নীতি নিগ্ধারণ 

করা | এ ব্যাপারে সব্বাগ্রে প্রয়োজন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একমতে পৌছান। 
আলোচনার জময় মন্ত্রীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকৃক শেষ পধ্যস্ত তাহাদের 
পার্লামেন্ট ও জাতির সমক্ষে সব্ববাদীসন্মত একটি নীতি উপস্থাপিত 

করিতে হইবে । যদি কোন মন্ত্রী বিবেকের তাড়নায় এ নীতি সমর্থন 

করিতে না পারেন তাহাকে মন্ত্রিসভা ত্যাগ করিতে হয়। যৌথভাবে 

নীতি নিদ্ধারণ্ণের পর সংশ্রি্ই দপ্তরের স্থায়ী কর্মচারীদের মাধ্যমে এ 
নীতি রূপায়িত করার প্রয়াস করেন। যদি সেজন্য কোন নূতন 
আইনের প্রয়োজন হয় বা বর্তমান আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন মনে 

করেন তবে ক্যাবিনেটের অনুমোদন লইয়া প্রয়োজনীয় বিল পার্লামেণ্টে 
পেশ করেন । এই'াপেই ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টের সহযোগিতায় নিদ্ধারিত 
নীতি কাধ্যকরী করিয়া থাকে! সমস্ত নির্ধারিত নীতি কাধ্যকরী 
করিবার জন্য আইন প্রণয়নের একটি সামগ্রিক কর্মসূচী স্থির করাও 
ক্যাবিনেটের একটি প্রয়োজনীয় কার্য এবং যেহেতু ক্যাবিনেট মস্ত্রীরাই 
কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা তাহাদের আনীত আইনের প্রস্তাব 
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সভায় সহজেই গৃহীত হয়। (2) যাবিনেের উল্লিখিত দ্বিতীয় কাধ্য 
সম্বন্ধে বলা যায় যে ক্যাবিনেট হিসাবে ইহাকে ঠিক শাসনসংস্থা 
€ 85০0৩ ) বলা যায় না, আইনতঃ দেশের শাসনকাধ্যের ভার 

বাজার উপরই ন্যস্ত । কিন্তু আগেই বলা হইয়াছে তত্বের দিক হইতে 

গত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রশাসন পরিচালনা করেন। এই' পরি- 

চালনার ব্যাপারে বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের ক্যাবিনেট কর্তৃক 
নিদ্ধীরিত এবং পার্লামেণ্টের অনুমোদিত নীতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ 
করিতে হয় এবং ক্যাবিনেট নিদ্ধারিত নীতি পালামেণের অনুমোদন 

ন। করার উপার নাই, না করিলে ক্যাবিনেট রাজার সাহায্যে পার্লামেণ্ট 
ভাঙ্গিয়া দিতে পারে । সুতরাং দেখা যাইতেছে ক্যাবিনেট শাসনবিভার্গের 
উপর চরম কর্তৃত্বের অধিকারী । তাছাড়া অনেক নীতিই ক্যাবিনেট 
পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়াই কাউন্সিল সমেত রাজার নির্দেশনামার 

€ 0:491-10-009011011 ) কার্য্যকরী করিয়া থাকে | বর্তমানে প্রশাসনের 

স্রবিধার জন্য অনেক স্থানে পালামেণ্ট মন্ত্রীদের, অপিত ক্ষমতাবলে আইন- 

সিদ্ধ বিধিনিয়ম প্রণয়ন করার ক্ষমতা (ইংরাজীতে যাহাকে ৭6158৪/6৫ 

15815191101 বলা হয় ) দিয়া থাকে । মন্ত্রীদের এই অপিত ক্ষমতাও ক্যাবি- 

নেটের কর্তৃত্বাধীন! এইভাবে ক্যাবিনেটই কার্ধতঃ শাসনকাধ্য পরিচালনা 
ব্যাপারে চরম কর্তৃত্বের অধিকারী বলা যায় । 

03) পৃব্বেই বলা হইয়াছে ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মন্ত্রী হিসাবে 

এককতাবে বিভিন্ন শাসন দপ্তরের পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন এবং স্থায়ী 

কন্মচারী বা সিতিল সার্ভেপ্টদের সাহায্যে প্রশাসন চালান । প্রশাসনের 

বিভিন্ন বিভাগ কিন্তু পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। তাদের 
কাজের পরিধি সম্পৃণ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব নয়। এক বিভাগের সিদ্ধান্তের 
প্রতিক্রিয়া অন্য বিভাগে বিসপিত হয় | যেমন, পররাহ্ী দপ্তরের কোন 
সিদ্ধান্ত প্রতিরক্ষা দপ্তর বা বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের সমস্যা স্থাষ্টি করিতে 
পারে ; শ্রম দপ্তরের সিদ্ধান্ত আইনশৃঙ্খলার সমস্যা ত্ষ্টি করিতে পারে 
এবং প্রায় প্রতি দপ্তরের সিদ্ধান্তই অর্থদপণ্তরের সমস্যা স্ষ্টি করে। 
কাজেই কোন দপ্তরই সম্পূণ স্বাধীনভাবে শুধু নিজের সুবিধামত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে বা কার্য করিতে পারে না, করিলে পরস্পরের মধ্যে সংরর্ঘ 
এবং শেষ পধ্যন্ত অচলাবস্থার স্যষ্টি করিতে পারে । অনেক সময় এপ 
বিরোধ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি ব৷ 
সমঝোতা হইয়া ষায় ব! প্রধানমন্ত্রীর মধ্যস্থতায়ও নিস্পত্তি হয়| কিন্ত 



শাসন বিতাগ ৃ ৪ 

যখন তাহা সম্ভব হয় না বিঘয়টি ক্যাবিনেটে উথ্থাপিত হয়। ক্যাবিনেট 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের বক্তব্য শুনিয়া যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয় তাহা সকলেই 
মানিয়া লন। শাসনযস্ত্রের বিভিন্ন বিভার্গের পরস্পর বিরোধী স্বার্থের 
মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া সামগ্রিক প্রশাসনযন্ত্রকে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে 

চালু রাখা ক্যাবিনেটের একটি প্রধান কাধ্য। এই কার্যের জন্য 
ক্যাবিনেটের একাটি নিজস্ব দপ্তর ( 95০16689) রহিয়াছে এবং 
ক্যাবিনেটের বিভিন্ন কমিটি স্থাপিত হইয়াছে । ইহাদের সম্বন্ধে আমরা পরে 
আলোচনা করিব । 

উপরে ক্যাবিনেটের যে সমস্ত প্রধান কাধ্যাবলী সম্বন্ধে আলোচন৷ 
করা হইল তাহা ছাড়াও আরও দুই একটি কাধ্যের উল্লেখ করা যাইতে 
পাঁরে। একটি হইল বাজেট বা সরকারী আয়ব্যয়ের খসড়া প্রস্তাব 

সম্বন্ধে! অর্থমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকরই খসড়া বাজেট প্রস্তুত 
করেন এবং বাঘিক বাজেট বিবৃতি হিসাবে পার্লামেণ্টে পেশ করেন। 
কিন্ত পার্লামেণ্টে পেশ করার পূর্বে মৌখিকভাবে ক্যাবিনেটে আলোচন। 
করেন এবং ক্যাবিনেটের অনুমোদন লাভ করেন যাহাতে পার্লামেণ্টে 
সমগ্র ক্যাবিনেটের সমঘিত দলিল হিসাবে উপস্থাপিত হইতে পারে এবং 
গুরুত্ব পায়। 

এছাড়া! কয়েকটি বিশেষ দায়িত্বপূণ নিয়োগ স্বন্ধে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত 
প্রয়োজন হয়, যদিও বেশীর ভাগ নিয়োগই সিভিল সাভিস কমিশনের 
মাধ্যমেই হইয়া খাকে | ডোমিনিয়ন গভর্ণর-জে নারেল, বা পূর্বে ভারতবর্ধের 
বড়লাট, অর্থদপগ্তরের সচিব প্রভৃতি নিয়োগের প্রস্তাব ক্যাবিনেটে বিবেচিত 
হয় বা হইত । 

ক্যাবিনেটের কার্য পদ্ধতি : 
এখন কিভাবে ক্যাবিনেট কার্য করে সে সশ্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 

করা প্রয়োজন | সাধারণতঃ সপ্তাহে একবার বা দুইবার ক্যাবিনেটের 
অধিবেশন হইয়া থাকে, কিন্তু জরুরী অবস্থায় বা বিশেষে প্রয়োজনে আরও 
ঘন ঘন বসিতে পারে আবার যখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ থাকে 
তখন অধিবেশন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন অন্তর হয়। অধিবেশন সাধারণতঃ 
প্রধানমন্ত্রীর 10 নং ডাউনিং স্্রাটের সরকারী বাসভবনেই বসিয়৷ থাকে, 
তবে সময় সময় অন্যব্রও বসিতে পারে, যেমন পার্লামেন্ট ভবনের 
প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে বা পররাষ্্্দপ্তর ভবনে। মন্ত্রীরা সাধারণত: যেসধ বিষয় 
যাধারণনীতি সংক্রান্ত সেরূপ ব্যাপারগুলি ক্যাবিনেটের মিটিংএ উপস্থাপিত 
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করেন । বিষয়টি সম্বন্ধে তীহাদের বক্তবা সম্বলিত বিবৃতিও দাখিল করেন । 
এইসব কাগজপত্র সদস্যদের নিকট পাঠান হয় মন্ত্রীদের অবগতির জন্য 
এবং প্রয়োজনবোধে তীহাদের মন্তব্যের জন্য । অনেক সময় এক মন্ত্রীর 

প্রস্তাব অন্য মন্ত্রীকেও স্পর্শ করে। সেক্ষেত্রে অনেকসময় সংশিষ্ট 
মন্ত্রীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে একটা মিলিত সিদ্ধান্ত হইয়ঃ 

যায়। তাহাই. ক্যাবিনেটের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত হয়। যদি তাহাদের 
মধ্যে মতবিরোধ থাকে তবে ক্যাবিনেট মিটিংএ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। 

মন্ত্রীদের নিকট হইতে ক্যাবিনেটে আলোচনার জন্য যেসব বিঘয় উপস্থাপিত 
হয় ও সংশ্রি্ট কাগজপত্র দাখিল হয়, তাহার ভিত্তিতেই ক্যাবিনেট 
সচিবের দপ্তর (08109 95016191198 ) প্রধানমন্ত্রীর নির্দশিমত ক্যাবিনেট 
অধিবেশনের কর্মসূচী (88০19 ) প্রস্তুত করে। প্রধানমন্ত্ীই ক্যাবিনেটের 
মিটিংএ সভাপতিত্ব করেন ও সতার কাধ্য পরিচালনা করেন । তিনি 

অবশ্য কন্মসূচীর বাইরেও যে কোন বিষয়ের অবতারণী করিতে পারেন । 
বৈঠক চলে অনেকটা ধরারাধা নিয়মমুক্ত আবহাওয়ায় । বক্তৃতা হয়না, 
পরস্পর আলাপচারির মাধ্যমে আলোচনা চলে । আপোস মীমাংসার 

মাধ্যমেই সব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সাধারণতঃ ভোট 

নেওয়া হয় না। নীতিগত বিঘয়েই আলোচনা নিবদ্ধ থাকে, খুঁটিনাটি 
বিঘয়ে নহে । 

ক্যাবিনেট কমিটি : 

ক্যাবিনেটের উপর এতই কাজের চাপ এবং ক্যাবিনেটকে এত বহুবিধ 

ও জটিল সমস্যার ফয়সালা করিতে হয় যে পূণাঙ্গ ক্যাবিনেট অধিবেশনে 
এসবের নিষপত্তি কর সম্ভব হয় না বা অভিপ্রেতও নহে । সেজন্য সুষ্ঠু- 
ভাবে কাধ্য পরিচালনার জন্য ক্যাবিনেট কতকগুলি কমিটি গঠন করে । 

গত শতক হইতেই এই প্রথা চালু হইয়াছে । অবশ্য পৃব্বেই বলা 
হইয়াছে ক্যাবিনেট নিজেই এক প্রকারের কমিটি, পালামেণ্টের বা পার্লা- 

মেপ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা মন্ত্রিমওলীর এবং যে কারণে ক্যাবিনেটের 

উদ্ভব হইয়াছে একই কারণে ক্যাবিনেট কমিটিগুলিরও ত্ট্টি হইয়াছে। 
ক্যাবিনেট কমিটি দুই প্রকারের হইয়া থাকে- স্থায়ী (905100108 0010101- 

৮৫56৪ ) ও অস্থায়ী (4৫ 1০০ 01 19100181 ) | স্থায়ী কমিটিগুলি প্রতি- 
নিয়ত চালু থাকে । দ্বিতীয় শ্রেণীর কমিটিগুলি কোন বিশেষ সাময়িক 
সমস্যা আলোচনার জন্য বা জরুরী বিষয় মোকাবিলার জন্য গঠিত হয় 

এবং উহারা বিচার বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়া অস্তহিত হয় 
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কমিটির সংখ্যা ও প্রকার সম্বন্ধে কোন ধরাবীধা নিয়ম নাই। সাধারণতঃ 
প্রধানমন্ত্রীর ম্জির উপর নির্ভর করে। শ্রমিকদল 1945 সালে ক্ষমতার 
আসিয়া অনেকগুলি স্থায়ী কমিটি গঠন করিয়াছিল, কিন্ত পরের রক্ষণ- 
শীল দলের সরকার সেগুলি ঢালিয়া সাজে | তবে স্থারী কমিটির মধ্যে 
আইন প্রণয়ন কমিটি (79815190010 00108716656 )1 প্রতিরক্ষা কমিটি 

(19905009 02707166655 ), অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি (চ009101010 
[0110 0০2)10710096 ), স্বরাষ্ট্র বিঘয়ক কমিটি (7006 47815 0000 
1010065) ইত্যাদিকে একপ্রকার অপরিহার্য বলা চলে । এছাড়া প্রয়োজন-. 

মত বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হইয়া থাকে । 

ক্যাবিনেট কমিটি গঠন করার সার্থকতা বিভিন্ন দিকে । প্রথমতঃ 

বিবেচ্য বিঘয়গুলি ছোট কমিটিতে শুধু সংশ্রিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে খোলা- 
খুলিভাবে বিবেচনা করিয়া একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে 
ক্যাবিনেটের সময় অযথা নষ্ট হয় না, বিশেঘতঃ যখন ক্যাবিনেটকে অল্প 
সময়ের মধ্যে বহু বিঘয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়; দ্বিতীয়তঃ বিঘয়টিতে 

যেসব মন্ত্রক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাহাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছাড়া অন্যদের 

উহার আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ বা যোগ্যতা থাকিবার 
কথা নহে ; তৃতীয়তঃ বিষয়টি বা সমস্যাটির নানা দিকের মধ্যে সমন্বয় 
সাধনেরও সুবিধা হয় । তাছাড়া ক্যাবিনেট কমিটিতে ক্যাবিনেটের সদস্য 

নন এমন মন্ত্রীও (যার মন্ত্রক হয়তো বিঘয়াটর সঙ্গে জড়িত) যোগদান 

করিতে পারেন, এমন কি সময় সময় প্রশাসনের স্থায়ী কর্খ্চারীদেরও- 
অভিজ্ঞতার স্বযোগ নিতে উপস্থিত করা হয়, যেট। ক্যাবিনেটের বৈঠকে 

সম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে কমিটিগুলি ক্যাবিনেটের 

নিকট তাহাদের বিচার বিবেচনার ফলশ্ণতি আ্ুপারিশ করিতে পারে মাত্র 

যাহা ক্যাবিনেটের অনুমোদন ছাড়া কাধকরী হয় না। তবে সাধারণতঃ 
সেগুলি ক্যাবিনেটে গৃহীত হইবার সম্ভাবনাই বেশী । 

পৃব্রেই আমরা ক্যাবিনেট সচিব ও তাহার দপ্তর বা সচিবালয় 
সম্বন্ধে উন্লেখ করিয়াছি । এই প্রতিষ্ঠানাটর উৎপত্তি কিন্তু খুব বেশী দিন 
পৃবের্বে হয় নাই । প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লয়েড জঙ্জ ইহার 
পত্তন করেন । তাহার পৃর্রে ক্যাবিনেটের আলোচনার কোন কাধ্যসূচী 
প্রণয়ন করা হইত না ব! ক্যাবিনেটের অধিবেশনের কোন ধারাবাহিক 

কার্ধবিবরণীও লিপিবদ্ধ করা হইত না। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী আলোচনা 
কালে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া লইতেন, অন্যান্য মন্ত্রীরা 
তাহাদের মন্ত্রক সম্পকিত সিদ্ধান্তগুলি যতদ্র তাহারা স্মরণ রাখিতে 
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পারিতেন কার্করী করিবার জন্য দপ্তরের কন্মচারীদিগকে আদেশ দিতেন । 
ইহাতে অনেক সময় অসুবিধার স্যট্টি হইত, ভুল বুঝাবুঝিও হইত। 
তাছাড়া যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধকালীন ক্যাবিনেট ( %/2: ০৪610০0) মাত্র পাঁচ- 

জন মন্ত্রী থাকায় অন্য মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত জানার সুযোগ পাইতেন 
না| এই অবস্থায় লয়েড জজ একটি ক্যাবিনেট সচিবালয় € 08015 

99050146) ও তাহার ভারপ্রাপ্ত সচিবের (080109 99০161219 ) 
পদ পত্তন করিলেন । ক্যাবিনেটের কাধ্যসূচী (88508) প্রস্তুত করা, 
সভার আলোচনার কাধ্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত- 
গুলি সংশিষ্ট দপ্তরে পৌছাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কারধ্যের ভার এই 
সচিবালয়ের উপর ন্যস্ত হইল | 1918 পনে সরকারী সংস্থা সংক্রান্ত 
কমিটি (14801510919 ০৫ 00৬01101067 (:027771059 ) এই প্রতিষ্ঠানটিকে 

স্থায়ীভাবে রক্ষা করার সুপারিশ করে এবং সেই হইতেই ইহা চলিয়। 

আসিতেছে । অবশ্য লিপিবদ্ধ কাধবিবরণী গোপণীয় বলিয়াই গণ্য 
করা হয় এবং সেগুলি কখনও বাহিরে প্রকাশ করা হয় না। বর্তমানে 

ইহ] সরকারী যন্বের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। 

ক্যাবিনেটের অধিবেশনের কাধ্যবিবরণী রক্ষা ছাঁড়াও বিভিন্ন দপ্তরের সহিত 
যোগাযোগ রক্ষা করা, কাগজপত্র সংশিষ্ট দপ্তরে পাঠান, ক্যাবিনেট কমিটি- 

গুলির কার্যের সমন্ৃয় বিধান ইত্যাদি ইহার কাব্য । দ্বিতীয় মহাৃদ্ধের সময় 
ইহার কন্মতৎ্পরতা আরও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার সংশ্লিষ্ট আরও 
দুইটি বিভাগ খোলা হইয়াছিল-__ অনৈতিক বিভাগ ও কেক্্রীয় সংখ্যাতাত্বিক 
দপ্তর (0০900581 9%05699] 087০6) | 

নিবিনেট শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যলমূহ ; 
ক্যাবিনেট সম্বন্ধে উপরে যেসব আলোচনা করা হইল তাহা হইতে 

ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার কতকগুলি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 

যায়| যদিও প্রসঙ্গতঃ ইতিপূর্বেই এগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে নিয়ে 
সেগুলি ধারাবাহিকভাবে একত্রে পালোচনা করা হইবে । 

(৫) রাজার অনুপস্থিতি :--ইহাকে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি উল্লেখ- 
'যোগ্য বিশেঘস্থ বল! যায়। পৃব্রেই ইহার দৈবক্রমে উৎপত্তির কথা বল। 
হইয়াছে । ইংরাজী না জানার জন্য রাজা প্রথম জর্জ ক্যাবিনেট মিটিংএ 
উপস্থিত হইতে বিরত হন, তখন হইতেই এটা প্রথা হইয়। দাঁড়ায় এবং পরে 

ক্রমবিবর্তনের ধারায় ক্যাবিনেট ব্যবস্থা যে র্াপ পরিগ্রহ করে তাহার সহিত 
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খই প্রথার সুন্দর সঙ্গতি হয়। রাজা যখন নামে মাত্র শাসকে পরিণত 
হইলেন এবং শাসনকাধ্যে তীহার নিজস্ব কোন দারিত্ব রহিল না এবং 
ক্যাবিনেটই আসল শাসক হইয়। উঠিল এবং শাসনকাধ্যের সকল দায়ি 

গ্রহণ করিল তখন রাজা ক্যাবিনেটের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিলে উহার 
সিদ্ধান্তগুলির দায়িত্ব হইতে সম্পৃণণ মুক্ত থাকিতে পারিতেন না! এজন্য 
ক্যাবিনেট অধিবেশনে রাজার অনুপস্থিতি ক্যাবিনেট প্রথার একটি মৃল্- 
নীতি হইয়। দাড়াইয়াছে। 

আইনগত ভিত্তির অভাব : 
ক্যাবিনেটের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে যে কোন 

আইনের দ্বারা ক্যাবিনেটের স্থষ্ট হয় নাই, সম্পূ্ প্রথাগত ভাবে ইহার 
স্থষ্ট এবং কতকগুলি স্প্রতিষ্ঠিত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির € ০০0৮00079 ) 
ভিত্তিতেই ইহা কাধ্য করিতেছে । যদিও বর্তমানে ইহাই শাসনযন্তরের পরি- 

চালক, আইনগতভাবে ইহার অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়! একমাত্র 1937 সনের 
মিনিষ্টারস অব ক্রাউন আইনে প্রসঙ্গত, ক্যাবিনেটের উল্লেখ করা হইয়াছে । 
প্রথাগত ভিত্তির কারণে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার বিশেষ নমনশীয়তার উদ্ভব 
হইয়াছে যাহার ফলে ইহার দুই শতীব্দীরও অধিক দিনের ইতিহাসে বিভিন্ন 
পরিস্থিতির সঙ্গে ইহা সহজেই খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে, ধরাবাধা নিয়মের 
বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে নাই | দুইটি বিশ্বযুদ্ধের সন্কটের মুখেও ইহা! 

বিপধস্ত হয় নাই, পরস্ত অদ্ভুত নমনীয়তার সহিত উহার মোকাবিলা করিয়াছে । 

/3১-পালণমেন্টে জংখ্যাগরিষ্ঠভার সহিত ক্যাবিনেটের সঙ্গতি £_ 
পৃব্বেই বলা হইয়াছে ক্যাবিনেট তত দিনই টিকিয়া থাকিতে পারে 

যতদিন ইহা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্বাভাজন থাকে । যে মুহূর্তে সেই 
আস্থ। হারায় সেই মুহ্ত্তেই উহাকে পদত্যাগ করিতে হয় অথবা নুতন 
নিবর্বাচনের সন্দুখীন হইতে হয় এবং তাহার অস্তিত্ব বা পতন নিবর্বাচক- 
মণ্ডলীর রায়ের উপর নির্ভর করে। 1688 সন হইতেই অর্থাৎ যখন 
হইতে ক্যাবিনেটের রাজনৈতিক দায়িত্বের নীতি স্বীকৃতি হইল তখন 
হইতেই এই বৈশিষ্ট্যেরও উদ্তব হইয়াছে। এই দায়িত্ব পালনের তাগিদেই 
ক্যাবিনেটে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিফলন প্রয়োজন হইয়াছে । 
কখনও বা একটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইয়াছে, তখন এ দল 
হইতেই ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে , আবার কখনও একাধিক দল মিলিত 

হইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছে, তখন এ দলগুলি হইতে সদস্য লইয়! 
ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে | কিন্তু যেহেতু সাধারণতঃ ব্রিটেনে দুইটি 
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প্রধান বাজনৈতিক দল চলিত আছে অধিকাংশ সময়ই উহার মধ্যে একাটি 

দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং এ দল হইতেই ক্যাবিনেট গঠিত হয়, 

অন্য দলটি পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে যতদিন না 
পর্ষস্ত নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হইতে 
পারিতেছে। তখন আবার পৃব্রের শাসক দল বিরোধী দলে পরিণত 
হয়। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ধারার এইটাই স্বাভাবিক খাত। কিন্ত 

কখনও কখনও জরুরী অবস্থায় যেমন 1916 এবং 1940 সনে মহাযুদ্ধের 
সময় অথবা কোন বিশেষ সঙ্কটের মুখে যেমন 1930 সনের অর্থ নৈতিক 
সঙ্কটে জাতীয় সঙ্কটের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে মিশ্র (০০8110100 ) 

ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে । ইহা কিন্ত ন্বিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম নহে । 
আবার 1923 সনে ও 1929 সনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 

লাভ না করায় একটি সংখ্যালঘু দল অর্থাৎ শ্রমিক দল আর একটি 
সংখ্যালঘু দলের অর্থাৎ উদারনৈতিক দলের ক্যাবিনেটের বাহিরে ধাকিয়া 
82955555755 5 কিন্তু এই ক্যাবিনেট 

খুবই' স্বপ্নকালস্থায়ী হইয়াছিল যাহা এ ব্যবস্থার অস্বাতাবিকতারই নিদর্শন । 

ক্যাবিনেট এক দলীয়ই হউক বা মিশ্রই হউক ক্যাবিনেটের সদস্যদের 

পার্লামেণ্ের কোন না কোন কক্ষে আসন থাকা আবশ্যিক! তাহার 

কারণ পার্লামেণ্টে না থাকিলে মন্ত্রীদের পার্লামেণ্টের কাছে দায়িত্ব কার্ধ- 

করী করা সম্ভব হয় না! এইভাবে ক্যাবিনেট, পালামেণ্ট ও শাসন- 

বিভাগের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে । 
(4) রাজনৈতিক সমধন্কিতা £_উপরে যাহা বলা হইল তাহা 

হইতে প্রতিভাত হইবে যে ুস্থ স্বাভাবিক ক্যাবিনেট ব্যবস্থা একদলীয় 
হইতে বাধ্য এবং যেহেতু বিটেনে সাধারণতঃ দুইটি প্রধান রাজনৈতিক 
দলই চলিয়া আসিতৈছে, একদলীয় ক্যাবিনেট গঠনে কোন বাধা হয় নাই | 

বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে পার্লামেণ্টের সদস্যরা তিনটি প্রায় সমকক্ষ 
দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাতে একদলীয় ক্যাবিনেট গঠনে 
বাধা স্থষ্টি হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উদারনৈতিক দলে ভাঙ্গন 

ধরিয়া কাধ্যতঃ বিলুপ্ত হয় এবং আবার ছ্বিদলীয় ব্যবস্থা পুন:স্থাপিত 
হয় | রক্ষণশীল ও শ্রমিকদল এই দুইটি দলেরই বর্তমানে প্রাধান্য, 
স্রতরাং একদলীয় ক্যাবিনেট ব্যবস্থাও ফিরিয়া আপিয়াছে। ক্যাবিনেট 
একদলীয় না হইলে ক্যাবিনেট প্রথা সুষ্ঠু ও সহজতাবে চলিতে পারে না 
কেননা তাহা হইলে ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে নীতিগত এঁক্য থাকিতে 

পারে না যাঁর ফলে নিজেদের মধ্যে বিরোধ অবশ্যন্তাবী এবং তাহার ফলে 
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ক্যাবিনেটের পতনও অনিবাধ হইয়া পড়ে । মিশ্র ক্যাবিনেট যতদিন 
কাধকরী থাকে তখনও দুর্বল ও অস্থির হইয়া থাকে যেহেতু মন্ত্রীদের 
ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে আপোস রফা করিয়া চলিতে হয় । ৮ 

(5) একক ও যৌথ দ্াক্সিত্ব £__ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইল মন্ত্রীদের একক ও যৌথ দায়িত্ব । প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী 

একাধারে একটি প্রশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান এবং যৌথভাবে 
ক্যাবিনেটের অচ্ছেদ্য অঙ্গ | প্রতিটি ক্যাবিনেট মন্ত্রী একটি বা ততোধিক 

দপ্তরের কাধ্য পরিচালনার জন্য দায়ী, আবার সেই স্যঙ্গে সমগ্র সরকারের 

নিদ্ধারিত নীতির জন্য অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সঙ্গে যৌথ দায়িতে 

অংশগ্রহণ করেন। ক্যাবিনেট প্রথার উৎপত্তির প্রথম দিকে মন্ত্রীর 

বিভাগীয় দায়িত্বের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত : বন্তমানে যৌথ 
দায়িত্ইই অধিক প্রকট হইয়াছে এবং এই যৌথ দায়িত্ব শুধু ক্যাবিনেট 
মন্ত্রীদের সম্বন্ধেই নয়; ক্যাবিনেটের বাহিরেও সকল মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সংসদীয় 

সচিব €(7০011002] [000061-96016131165 ) সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । 

কমন্সসভার আস্থা হারাইলে সকল মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করিতে হয়। 

ইহাকেই বলা হয় যৌথ দায়িত্ব । প্রত্যেকেই সকলের জন্য এবং 
সকলেই প্রত্যেকের জন্য” € 580 0০1 ৪1], 270 ৪]1 101 5৪01) ) এই 

নীতি মন্ত্রীরা অনুসরণ করেন । তীহারা যেন একই নৌকার আরোহী, 
ভাসিলে একসঙ্গে ভাসিয়া থাকেন, আবার ডুবিলে একসঙ্গেই ডোবেন । 

কোন দপ্তর সম্পর্কে কমন্সসভায় বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলে মুখ্যত: সংশিষ্ট 
মন্ত্রীকেই তাহার জবাবদিহি করিতে হয়, কিন্ত তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া 

যদি সভায় নিন্দাস্চক প্রস্তাব উখবাপিত হয় তখন সকল মন্ত্রী তীহার 
পশ্চাতে আসিয়া দাড়ান এবং তাহাদের দলের সকল সদস্যকে মন্রীকে 

সমর্থন করিয়া ভোট দিবার নির্দেশি দেওয়া হয়। এ সত্বেও যদি প্রস্তাবাট 

গৃহীত হয় তবে শুধু প্রমন্ত্রী নয়, সকল মন্ত্রীই একযোগে রাজার নিকট 
পদত্যাগপত্র পেশ করেন অথব৷ বাজাকে কমন্সসভা ভাজিয়া দিয়া 

নৃতন নিব্বাচন করার পরামর্শ দেন, অর্থাৎ এ প্রশে নিব্বাচক- 
মণ্ডলীর নিকট সমর্থনের জন্য আবেদন করেন 1 এক্ষেত্রে নিব্বাচনের 

ফলই' চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু বিষয়টি যদি নীতিগত প্রশ্ের 

হয় অথবা সংশিষ্ট মন্ত্রী যদি প্রধান মন্ত্রী বা অন্য সহকন্দীদের না 
জানাইয়া কাজ করিয়া থাকেন তবেই. যৌথ দায়িত্বের পরশ উঠিবে এবং 
বিকপ সমালোচনা হইলে সকলে তাহার পাশে দীড়াইবেন। অন্যথায় 

“অধ্ধাৎ যদি নীতিগত প্রশে তিনি ক্যাবিনেটের সম্মতি না লইয়া কোন 
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সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অথবা! দপ্তরের খুটিনাটি ব্যাপারে কোন অন্যায় 
করেন তবে তীহাকেই পদত্যাগ করিতে হয় অর্থাৎ একক দায়িত্ব 
নিতে হয়| সেজন্য প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে সাবধানে চলিতে হয় । 
কোন্ বিষয়টি নীতিগত অর্থাৎ ক্যাবিনেটের বিবেচণা সাপেক্ষ ও কোনুটি 
তাহা নয়, সতকৃতার সহিত বিচার করিয়া চলিতে হয় । অবশ্য ক্যাবিনেটে 

বিষয়টি সম্বন্ধে -যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহার সহিত একমত হইতে যদি 
তাহার বিবেকে বাধে তাহা হইলে তিনি ক্যাবিনেট হইতে সরিয়া যাইতে 
পারেন, কিন্তু তাহা না হইলে এ সিদ্ধান্তকে তাহারও সিদ্ধান্ত বলিয় 
গ্রহণ করিতে হইবে | সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলে তাহাকেও 
উহা সমর্থন করিতে হইবে এবং একথা বলিতে পারিবেন না যে সিদ্ধান্তটি 
তাহার অমতে গৃহীত হইয়াছিল। তিনি যদি মনে করেন যে সেটা 
কর! তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না তাহা হইলে তিনি পদত্যাগ করিবেন । 
এব্ধপ বহু দৃষ্টান্ত আছে । 1914 সার্ন লঙ মলি প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার 
ব্যাপারে একমত হইতে না পারায় পদত্যাগ করেন, 1932 সালে অটোয়া 

চুক্তির প্রশ্নে হাবাটি স্যামুয়েল ও লর্ড স্োডেন পদত্যাগ করেন ; আবার 
1938 সালে নেভিল চেম্বারলেনের তোঘণ নীতির সহিত একমত হইতে না 
পারায় এ্যাণ্টনি ইডেন পদত্যাগ করেন । আবার ব্ক্িগত ক্রটি বিচ্যুতির 
জন্য একক দারিত্ব গ্রহণের ফলে পদত্যার্গেরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। 1922 
সালে গুরুত্বপূণণ নীতিগত একটি সরকারী দলিল ক্যাবিনেটের অনুমতি 
ছাড়া ভারত সরকারকে প্রকাশ করিবার অনুমতি দেওয়ায় ভারতসচিব 
মিঃ মণ্টেগুকে পদত্যাণ করিতে হইয়াছিল । 1935 সালে ইটালি 

ইথিওপিয়া সংঘর্ষের পরশে ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর সহিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার 
স্যামুয়েল হোরের গোপন সলাপরামর্শ প্রকাশ পাইয়া প্রবল বিরুপ 
সমালোচনা হওয়ায় তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল । অসাবধানতা 

বা অসতকতার ফলে কমন্সসভায় উত্থাপিত করার অল্প পৃব্ৰে বাজেটের 
প্রস্তাব বাহির করার দায়িত্বে 1936 সনে জে, এচ্ টমাস ও 1947 সালে 
স্যার হিউ ড্যালটনকে পদত্যাগ করিতে হয় । ব্যঙিগিত চরিত্র সম্বন্ধে 
কৃৎস। রটনার ফলে মিঃ প্রফিউমোকে ম্যাকমিলাঁন ক্যাবিনেট হইতে 
বিদায় লইতে হইয়াছিল | হীথ ক্যাবিনেট হইতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মডলিংএর 
পদত্যাগ মন্ত্রীর একক দায়িত্বের সব্বশেঘ দৃষ্টান্ত বলা যায় । এই সকল 
ক্ষেত্রে প্রায়ই মন্ত্রী নিজ হইতেই পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সঙ্কট আশঙ্কা করিয়া সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন | বিষয়টি যদি গুরুত্বপূর্ণ 
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নীতি সংক্রান্ত হয় তখন উহা সমগ্র ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্বের ব্যাপার 

হইয়া দাড়ায় । 

ক্যাবিনেটের একক ও যৌথ দায়িত্বের নীতি হইতে আরও তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হইয়াছে যেগুলি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত । 

এইগুলি হইল একতা ও সহমন্মিতা (7001 8100 501109111 ), 

গোপনীয়তা (58০:6০৮ ) ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ( 85০910600 ০৫ 

01১০ 71006 711015061 ) 1 আময়া এখন ক্যাবিনেটের এই বৈশিষ্ট্যগুলি 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 

(6) একতা! ও সহুমন্মিতা (10715 85050110815 ) £ ক্যাবিনেটের 
একক ও যৌথ দায়িত্ব পালন করিতে হইলে ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে 
একতা ও সহমন্সিতা রক্ষা কর৷ একান্ত প্রয়োজন । সরকারের মূলনীতি 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একতা বজায় রাখিতে না পারিলে ক্যাবিনেট যৌথ দায়িত্ব 
পালন করিতে পারে না। রাজার নিকট, দলের নিকট, পার্লামেণ্টের 

নিকট এবং জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ সন্মিলিত সত্তা উপস্থাপিত করিতে 
হইবে যেন তাহারা এক ও অভিন্ন একটি মানুঘ | নিভৃত ক্যাবিনেট কক্ষের 
মধ্যে আলোচনার সময় কোন ব্যাপারে যতই বাকৃবিতণ্ডা হউক শেঘ পথস্ত 

তাহাদের একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় এবং ক্যাবিনেট 
কক্ষের বাহিরে আসিয়৷ সকলের কাছেই এ সিদ্ধান্ত তাহাদের প্রত্যেকেরই 

সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোঘণা করিতে হইবে । কেননা মন্ত্রীদের মধ্যে মতের অমিল 

বাহিরে প্রকাশ পাইলে পালামেণ্টে তাহাদের দলের অটুট সমর্থন বজায় 
রাখা খুবই দুরূহ হইয়া পড়িবে এবং ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে । 
নেতৃত্বের মধ্যে বিতেদ প্রকাশ পাইলে তাহা সমর্কদের মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়া খুবই স্বাভাবিক যাহার ফলে ক্যাবিনেটের সমর্থনের ভিত্তি দুর্বল 
হইয়া পড়িবে এবং যে কোন মুহূর্তে ক্যাবিনেটের পতন ঘটিতে পারে। 
এই কারণেই মিশ্র ক্যাবিনেট ( 0০941160107) 0৪৮16 ) অপেক্ষা একদলীয় 

ক্যাবিনেট অধিক অভিপ্রেত। একদলীয় ক্যাবিনেটে মূল্মীতির প্রশে 
(যাহা দলীয় স্তরে পৃর্বেই নিদ্ধারিত হয় ) মন্ত্রীদের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য 
থাকে, জুতরাং মতভেদের অবকাশ সীমিত হওয়ায় তাহাদের একটা আপোস 
মীমাংসা অপেক্ষাকৃত সহজ হয় এবং যেটুকু বিভেদ থাকিয়া যায় তাহ! 
গোপন রাখিয়া বাহিরে একটা সন্দিলিত প্রতিকৃতি তুলিয়া ধরা সম্ভব। 
মিশ্র ক্যাবিনেটের ক্ষেত্রে এট! খুবই দুক্হ হয় এবং এজন্যই মিশ্র. 

ক্যাবিনেট সাধারণতঃ দূর্বল ও ক্ষণস্থায়ী হইয়৷ থাকে 1 
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(7) গোপনীয়্তা--একতা৷ ও সহমদ্মিতা সঙ্বন্ধে যাহা বল৷ হইল তাহ! 

হইতেই ক্যাবিনেটের আলোচনার গোপনীয়তার প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই 

আসিয়া পড়ে। ক্যাবিনেটে মন্ত্রীদের মধ্যে সকল বিষয়ে খোলাখুলিভাবে 

আলোচনা হওয়া! দরকার । তবেই আলোচনা ফলপ্রস্ হইতে পারে। 
সকল মন্ত্রীদের নিজ নিজ মত অবাধে ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা 

দরকার যদিও শেষ পধস্ত একটা আপোস রফার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করা হয়, হয়তো কাহারও মত পুরাপুরি গৃহীত হয় না। এ অবস্থায় 
আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষা করা হইবে না জানিলে কেহই স্বাধীন- 
ভাবে মতামত ব্যক্ত করিবে না। শুধু তাহাই নহে, ক্যাবিনেট প্রথার 
রীতি অনুযায়ী যদি কোন সিদ্ধান্ত একজন মন্ত্রীর স্বাধীন মতের বিরুদ্ধেও 
গ্রহণ করা হয় তাহার জন্য পদত্যাগ না করিলে মন্ত্রীকে এ সিদ্ধান্ত 

নিজেরই সিদ্ধান্তের মত সমর্থন জানাইতে হইবে । এই অবস্থায় যদি 

প্রকাশ পায় সিদ্ধান্তটি তাহার অমতেই গুহীত হইয়াছে তাহা হইলে 
সাধারণের চক্ষে তাহাকে খুবই হেয় হইতে হয়। এজন্যই ক্যাবিনেটের 

বৈঠক বসে গোপন এবং ইহার কার্য বিবরণাও গোপন রাখা হয়। 
পৃব্বেই বলা হইয়াছে 1916 সালের পূর্বে ক্যাবিনেটের কোন লিখিত 
কার্যবিবরণী থাকিত না । একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই সিদ্ধান্তগুলি লিখিয়। 
লইতেন, অন্য মন্ত্রীরা ফ্মৃতিতেই বহন করিতেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
এই ব্যবস্থায় অনেক অসুবিধা দেখ দিলে প্রধানমন্ত্রী একজন ক্যাবিনেট 

সচিব ও সচিবালয় স্থাপন করেন। ইহাতে কাজের এত স্গবিধা হয় যে 

যুদ্ধের পরও এই দপ্তর স্থায়ীভাবে চালু রাখা হয়। কিন্তু ইহাতে 
গোপনীয়তা রক্ষায় বাধা হয় নাই | ক্যাবিনেটের কাধবিবরণীর কাগজ- 
পত্র গোপন দলিল হিসাবে রাখা হয়। এই গোপনীয়তার আইনগত 
ভিত্তি হইল মন্ত্রীদের পক্ষে তাহারা প্রিভি কাউন্সিলার হিসাবে 

'মন্ত্রগুপ্তির যে শপথ নেন সেই শপথ 1 তাছাড়া 1920 সালের অফিসিয়াল 

সিক্রেটসু আইনে সকল সরকারী কশ্মচারীকেই সরকারী দলিলপত্র ব৷ 
কোন খবর বাইরের লোকের কছে সরবরাহ করা নিঘিদ্ধ হইয়াছে । 

অবশ্য আইনগত নিঘেধ অপেক্ষাও প্রথাই এ বাপারে অধিক কাধকরী । 

কাবিনেট আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষার প্রথ! বছদিন হইতেই এত 

সুদূড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে কেহই' ইহা ভঙ্গ করার চিস্তা করিতে 
পারেন না। 

কাবিনেট আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষার বাপারে একটি ক্ষেত্রে 
সমস্যার স্য্টি হয় । কোন মন্ত্রী যদি কোন মতেই কাবিনেটের সিদ্ধান্ত 
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মানিয়া লইতে সক্ষম না হ'ন পদতাঁগ কর! ছাড়া তার গত্যন্তর থাকে না, 
কেননা তাহা না করিলে তাহাকে এ সিদ্ধান্ত সক্তির়তাবে সমথন করিতে 

হইবে এবং উহার যৌথ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে যেটা বির্রেকসম্ত- 

ভাবে তাহার পক্ষে করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় মন্ত্রী কমন্সসভায় তাঁর 

পদত্যার্গের কারণ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়া থাকেন । কিন্ত তিনি 
যদি কি অবস্থায় তাহার সহিত ক্যাবিনেটের মতভেদ হয় বিবৃত করেন তবে 
ক্যাবিনেট আলোচনার গোপনীয়তা রক্ষা হয় না। অথচ নিজের পক্ষ 
সমর্থনে বক্তব্য না রাখিলে লোকে তাহাকে ভুল বুঝিতে পারে। সেজন্য 

একটি বিবৃতি দেওয়া তাহার পক্ষে অনিবাধ হইয়া পড়ে। অবশ্য 
বিবৃতি দিবার পব্বে তাহাকে রাজার অনুমতি লইতে হয় কেননা! তত্বের 
দিক দিয়া ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত রাজাকে পরামর্শ দেওয়া গোপনে । 
রাজা তাহাকে অনুমতি দেন বটে, কিন্তু ক্যাবিনেট আলোচনার বিস্তৃত 
বিবরণের পরিবর্তে শুধু মতভেদের বিষয়টি সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে । এই 
ভাবেই দূইদিক রক্ষা করা হয় । গোপনীয়তা ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি 
অবিচ্ছেদ্য অক্ষ বলিয়া গণ্য হয় । 

(৪) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব £__এখন আমরা ক্যাবিনেটের আর একটি 
গুরুত্বপূণ বৈশিষ্ট্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাহা হইল ক্যাবিনেটে 
প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব | লর্ড মলির ভাঘায় প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট বূপী 
খিলানের মধ্য প্রস্তরখণ্ড স্বরূপ (705 155569706০0? 005 ০8101 

81018 ) 1 একটি খিলানের মধ্য প্রস্তরটি যেমন খিলানাটকে ধারণ 

করিয়া থাকে এবং উহাকে অপসারণ করিলে যেমন খিলানাট ধসিয়। 

যায় সেইরূপ ক্যাবিনেটের এক্য ও যৌথদায়িত্ব রক্ষা করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রীর 

মত একজনের নেতৃত্বের প্রয়োজন | ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের দৃষ্টিতঙগির পার্থক্য 
ও অনেক জময় মতের অমিল থাকা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর 
নেতৃত্ব মানিয়া লওয়ার ফলেই তাহারা একত্রে একটি টিম হিসাবে 
কাজ করিতে পারেন । সেজন্যই মন্ত্রী নিব্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর অবাধ স্বাধীনতা, 
রাজা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়োগ 
করিয়া থাকেন । মনোমত ব্যক্তি নিব্বাচনের স্বাধীনতা না থাকিলে কোন 

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেই তীহাঁর বিপুল দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। মন্ত্রীদের 
নিয়োগ ব্যাপারেও যেমন তাহার হাত, কোন মন্ত্রীর অপসারণ ব্যাপারেও 

তাঁহার সমান হাত । প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময় কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ 

করিতে বলিতে পারেন এবং তিনি তখন পদত্যাগ করিতে বাধ্য । 

আবার প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করিলেই' ক্যাবিনেট ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি 
পৃ 



9 বিদেশী রাষ্সমূহের শাসনব্যবস্থা যুজরাজ্য 

নিজে রাজার নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করিলে সমগ্র মন্ত্রিসভারই পতন হয়| 

শুতরাং দেখা যাইতেছে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট ব্যবস্থার প্রাণকেন্্র স্বরূপ । 
চলার পথে প্রধানমন্ত্রীই বনিক শক্তি জোগান 1 প্রধানমন্ত্রীর ব্যভিত্বের 

উপরই ক্যাবিনেটের কর্শক্তি বহুলাংশে নির্র করে। লর্ড পামারষ্টোন, 
ডিসরেলি, গ্রযাড্টোন, এসকুইথ, লয়েড জজ্জরঁ, চাচ্চিল প্রভৃতি প্রধানমন্ত্রীর 
ব্যকিত্ব, উপদ্যাগ, কর্ণ্কৃশলতা জাতির তদানীস্তন ইতিহাসের দিক্ নির্দেশ 
করিয়াছে ৷ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ছাড়া ক্যাবিনেট ব্যবস্থা কল্পনাই করা 
যায় না । ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে নিয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা করা হইল । 

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিক! : 
বিটিশ শাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ । বস্ততঃ 

ইহাকে শাসনতত্ত্রের মধ্যমণি বল] হইয়া থাকে । সুতরাং এই শাসনতন্ত্রের 

বিভির লেখকরা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা এই পদটি সম্বন্ধে অনেক কিছুই 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে অন্য সকল বিটিশ 
প্রতিষ্ঠানের মত প্রধানমন্ত্রীর পদটির আকার ও প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে 
পরিবর্তনশীল অবস্থার চাপে ও প্রয়োজনের তার্গিদে আপন! আপনি গড়িয়া 
উঠিয়াছে, পরিকল্পিত ভাবে আইনের মাধ্যমে রচিত হয় নাই | প্রধানমন্ত্রী 

স্বন্ধে লঙ মলির উক্তি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহা হইতে 
ক্যাবিনেটের ব্যবস্থায় তাঁহার বিশিষ্ট ও অপরিহা ভূমিকার ধারণা করা 
যায়! রাঁজার যত কিছু বিশেষ ক্ষমতা (70150988155 ) তাহার বিশৃস্ত 

পরামর্শদাঁতা হিসাবে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী ও তাহার ক্যাবিনেটে বন্তিয়াছে 
এবং যেহেতু তিনিই ক্যাবিনেটের মধ্যমণি এবং প্রায় উহার দওযুণ্ডের 

কর্তী, তিনিই একপ্রকার এই বিশাল ক্ষমতার অধিকারী বলা যায়| 
গ্রীভীসের ( 076855 ) ভাষায়, “সরকারই দেশের প্রভু এবং তিনি 
সরকারের প্রভু” । যতদিন তিনি ক্ষমতায় আসীন থাকেন, তাহার দলের 
ও পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের অবিসন্বাদিত নেতা হিসাবে তিনি ইচ্ছা 

করিলে না করিতে পারেন এমন খুব কম জিনিষই আছে। কিন্তু 
বিস্ময়ের বিষয় হইল এই যে এত শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ একা পদ 
অতি সাম্পৃতিক কাল পধ্যন্ত আইনের চক্ষে অজ্ঞাত ছিল | প্রধানমন্ত্রী 

হিসাবে তাহার পদমর্ধীদা ও কাধ্যাবলী কোন আইন দ্বারা বিবৃত হয় নাই, 
বছদিন পধস্ত তাঁহাকে “অর্থদপ্তরের মুখ্য লর্ড (চা [00 ০ 
&)৩ 1152901 ) বলিয়া চিহিতি করা হইত এবং এই পদধিকারী রূপেই 
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তিনি বেতন পাইতেন, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয় । 1878 সালে সব্বপ্রথম 

একাটি সরকারী দলিল অর্থাৎ বালিন সন্ধিপত্রে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড 

বিকন্সফিল্ডকে মহামান্য সমাজ্জীর “ট্রেজারির ফার্ট লর্ড ও প্রধানমন্ত্রী” 

এই আখ্যায় উর্লেখ করা হর। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সামাজিক মাদার 

স্তর বিন্যাসে (০1৫:091 01609000০ ) প্রধানমন্ত্রীর কোন স্থান নিপাত 

হয় নাই। 1906 সালে সরকারী উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে ইয়কের আর 

বিশপের পরই চতুর্থ স্তরে প্রধানমন্ত্রীর স্থান নিণীত হয় | 1937 সালে 

মিনিষ্টারস্্ অব ক্রাউন আইনে বিভিন্ন মন্ত্রীর বেতন নিদ্ধারণের প্রসঙ্গে 

তাহার ও অন্যান্য মন্ত্রীর আইনে প্রথম উল্লেখ করা হয় | এই প্রথম 

তাহার পদ আইনতঃ স্বীকৃত হইল এবং ট্রেজারির মুখ্য লর্ড ও প্রধানমন্ত্রী 

হিসাবে তাহার বেতন দশ হাজার পাউও স্থির হইল। এই আইনে কিন্ত 

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী নির্ধারিত করা হয় নাই। সেগুলি 

এখনও পরস্ত শাসনতান্ত্িক কনভেনশন হইতেই উন্ভূত এবং তাহার 

দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত । সুতরাং গ্লাডষ্টোন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে যে 

উক্তি করিয়াছিলেস তাহা মূলতঃ আজকাল প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 

উক্তিটি হইল, “বিশ্বে আর কোথাও এত বৃহৎ কোন বস্ত এত ক্ষুদ্র ছায়া 

ফেলে না, অন্যত্র কোথাও এত শক্তির অধিকারী একজন মানুঘ দেখ! যায় 
না যাহার আনুষ্ঠানিকতাবে খেতাব বা বিশেষ ক্ষমতা এত অল্প |? 

এখন আমরা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমধাদার বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব, যদিও প্রসঙ্গত; এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা 
হইয়াছে । প্রথমেই সহকন্দী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সহিত তাহার সম্পক 
সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন । আগেই বলা হইয়াছে অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ, 

অপসারণ বা তাহাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছাধীন, যদিও 
আনুষ্ঠানিকভাবে এগুলি রাজাই করেন, কিন্তু তাহার পরামশ ব্যতিরেকে 
নয় |! ক্যাবিনেটে তীহার স্থান অনেকটা কোন ফুটবল বা ক্রিকেট 
দলের ক্যাপ্টেনের মতই | কে কি কাধ্য করিবেন, কিভাবে করিবেন, 

এমন স্ুুসমগ্তসভাবে কাধ্য পরিচালনা করা যে কেহ কাহারও ক্ষেত্রে 
প্রতিবন্ধকতার জ্সষ্ট করিবেন না, বরং পরস্পরের সহায়তা করিবেন, এ 
সবই তীহার দায়িত্ব | প্রত্যেকটি মন্ত্রীর সহিত তীহার ঘনিষ্ট যোগাযোগ 
রক্ষা করিতে হয়, প্রতিটি দপ্তরের পরিচালনার উপর তাহার সতক দৃষ্টি 
রাখিতে হয়, কেননা একটি দপ্তরের গাফিলতি সমগ্র ক্যাবিনেটের বিপদ 
ডাকিয়। আনিতে পারে । যদি কোন দুই বা তিন মন্ত্রীর মধ্যে কোন 
বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহাকেই সালিশী করিতে হয়। প্রত্যেক 
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মন্ত্রীর দৃষ্টি নিজ নিজ দপ্তরের সমস্যাতেই নিবদ্ধ থাকে সুতরাং তাহা 
সক্কীর্ণ, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে প্রত্যেকাট সমস্যাকে একটি সামগ্রিক ও 
ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার বিশ্বেঘণ করিতে হয় । সুতরাং অনেক 

সময়ই তাহার সহকন্মীদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে পরামশ দিতে হয় বা 

অনেক বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে হয় 1 সাধারণতঃ মন্ত্রীরা তাহার 

পরামর্শই গ্রহণ করেন, কিন্ত যদি কোন মন্ত্রী তাহা করিতে রাজী ন৷ 

হন তবে সেই মন্ত্ীকেই পদত্যাগ করিতে হয়৷ প্রধানমন্ত্রীর সহিত অন্য 

মন্ত্রীদের সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে দুইটি ভিন্ন মতবাদের 
স্ট্টি হইয়াছে। একটিতে বল হয় প্রধানমন্ত্রী সমান পধ্যায়ভুক্তদের মধ্যে 
প্রধান (12101100705 11061 10299 )। অর্থাৎ তাহার কোন বিশেষ মধাদা 

নাই, তিনি অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে সমপধ্যায়ের অন্যতম কিন্তু তাহা হইলেও 

তিনিই প্রধান | গ্লাডষ্টোনের মতে, “ব্রিটিশ সরকারের প্রধান (অর্থাৎ 
প্রধানমন্ত্রী) একজন বিরাট উজীর (079170 12০1) নন। যথার্থভাবে 
বলিতে গেলে তাহার সহকম্মীদের উপর তাহার কোন কতৃত্ব নাই।” 
লর্ড মলি ও হার্বাট মরিশনও (76৮০৮ 14007507) এই মতেরই 
সমর্থক | ক্যাবিনেটে সাধারণতঃ কোন ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত লওয়া 
হয়না । যদি কোন বিরল ক্ষেত্রে ভোট লওয়া৷ হয় তবে অন্যদের মত 

তাহারও একটিই তোট। প্রধানমন্ত্রী সমেত সকল মন্ত্রীই তত্বের দিক 

হইতে রাজার উপদেষ্টামাত্র এবং সকলকেই রাজা নিয়োগ করেন | অবশ্য 

তীহার পদমর্ধীদা অন্য মন্ত্রীগণ হইতে স্বতন্ব। লর্ড রোস্বেরি তাহাকে 
রাজনৈতিক জরিদের মুখ্যব্যক্তি (400160090০0 & 2011008] 1815? ) 

বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, অর্থাৎ সহকশ্পী মন্ত্রীদের সমগোত্রীয় হইয়াও 

প্রধানমন্ত্রীর একটা বিশেষ স্থান আছে। কেননা তিনি রাজা ও ক্যাবিনেটের 

মধ্যে যোগসূত্র, পার্লামেণ্টেও গুরুত্বপূণণ নীতি সম্পফ্ষিত বিষয়সমূহে তিনিই 
ক্যাবিনেটের পক্ষে মূল প্রবক্তা। সংসদীয় দলের নেতা হিসাবেও তাহার 
প্রভাব অনস্বীকার্ধ | নিক্বাচনের সময় সাধারণ নিব্বাচকমণ্ডলী প্রধানত: 

নেতার প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াই ভোট দিয়া থাকে । ব্রিটেনে সাধারণ 

নিব্বাচনকে বিভিন্ন দলের প্রধানমন্ত্িত্ব প্রাথাদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া 
লওয়ার জন; গণভোট বলিলে খুব ভুল হয়না। দুই দলের নায়ককে 
দেখিয়াই ভোটাররা প্রার্থী নিব্বাচন করিয়া থাকে | এমতাবস্থায় অন্য মন্ত্রীদের 
হইতে তাহার বিশেষ স্থান অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তার অতিরিজ্ঞ 
কিছু নয় | 

অন্য একটি মতবাদে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে পর্বোজ্ যতি 
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অবান্তব এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রকৃত অবস্থানকে ছোট করিয়া দেখায়, বিশেঘতঃ 
সাম্পতিক কালে নূতন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে | বামসে মুর (7২210829 

11017) বলিয়াছেন, “একজন প্রতাপান্িত ব্যক্তি যিনি তাঁহার সহকন্মীদের 

নিয়োগ করেন এবং অপসারণ করিতেও পারেন এমন একজন ব্যক্তিকে 

“সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানঃ (1911003 11৩] 18165) বলিয়া 

অভিহিত করা নিতান্তই অর্থহীন | আইনতঃ না হইলেও বাস্তবে তিনিই 

রাষ্ট্রের প্রধান এবং তিনি এতই সব্বব্যাপী ক্ষমতার অধিকারী যাহ! কোন 
নিয়মতান্ত্রিক শাসকের এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্্পতিরও নাই |” তিনি 
আরও বলিয়াছেন, যদি ল্যাটিনেই তাহার একটি আখ্যা খুঁজিতে হয় 
তাহা হইলে স্যার উইলিয়াম হাকর্টের € 51 11190 721০00 ) 
ব্যবহৃত আখ্যার্টি,--110/61 56611851819 10170165” অর্থাৎ “ক্ষদ্রুতর 
তারকাদের মধ্যে চন্্র””_অধিক উপযোগী হইবে | কিন্তু এটাও বোধ হয় 

প্রধানমন্ত্রীর পদের গুরুত্বের যথোচিত মূল্যায়ন করে না। মন্ত্রীমগ্ডলী ও 
ক্যাবিনেটের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হইলেন কর্ণধারের মত, এমন কি যদিও 

তিনি খুব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন না হন। সহকর্মী মন্ত্রীদের সহিত তীহার সম্পর্কের 
কথা উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই প্রধানমন্ত্রীর অগ্রগণ্যতা 

প্রতিভাত হইবে | কমন্সসভা ও তাহার দলের সংখ্যাগরিষ্টের সমর্থন 

পাইলে তিনি একজন স্বৈরাচারী জননায়কের ন্যায় আচরণ করিতে 

পারেন । সব্বোপরি তাহার হাতে এমনই একটি চরম অস্ত্র আছে যাহার 

ভয়ে কি সহবন্ী মন্ত্রীগণ, কি পার্লামেণ্ট, কি দল সকলেরই তাহার 

বশ্যতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই । অস্ত্র হইল যে কোন সময় 

রাজাকে দিয়া পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা । সারা দেশে তাহার 

সমকক্ষ কেহই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি স্বৈরাচারী আচরণ করিতে 

পারেন না । ব্িটিশ ক্যাবিনেট প্রথার এতিহ্যই তাহার অন্তরায় | 

প্রথমতঃ তাহাকে কতকগুলি প্রথাগত বিধির মাধ্যমে কাজ করিতে হয়, 

যেগুলি উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তীহার পতন অবশ্যন্তাবী ৷ 

পার্লামেন্টে, সংবাদপত্রে ও জনসভার অবাধ সমালোচনার মধ্যে তাহাকে 

দায়িত্ব পালন করিতে হয়, সুতরাং তাহার পক্ষে স্বৈরাচারী হওয়া সম্ভব 

নয়। তাছাড়া কাধ্যতঃ হইলেও, আইনত: এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে তিনি 
রাষ্ট্রপ্রধান নন। স্থুতরাং তাহার ভূমিকার যথাযথ মুল্যায়ন করিতে হইলে 
উপরোক্ত দূইটি মতবাদের কোনটিই সম্পৃ্ভাবে গ্রহণ করা চলে না। 
দুইটিই আংশিকভাবে সত্য । অধ্যাপক জেনিংস তাহার যথাযথ ভূমিক। 
আর একটি উপমার মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি 



8৫2 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা-_যুক্তরাজ্য 

বলিয়াছেন, “প্রধানমন্ত্রী কেবল সমপধ্যায়ের ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান নহেন, 
বা ক্ষুদ্রতর তারকাদের মধ্যে চক্রও নহেন, তিনি হইতেছেন একটি আর্য 
যাহার চতুদ্দিকে গ্রহগণ ঘুরিতেছে |” 

“ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা” “প্রধান মন্ত্রী শাপিত্ত ব্যবস্থায় ( ইস 
1880180602৭ 0907৩710976) পরিণভ হইবার দিকে প্রবণতা কটা 
কাধ্যকরী : 

উপরে ব্রিটিশশাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীর স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ 
আলোচনা করা হইয়াছে । উহা হইতে এবং বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর 

ভূমিকা সম্পর্কে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাতাগণের দুইটি ভিন্ন মতবাদের 
পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রশব উঠিয়াছে যে বর্তমানে কি ব্রিটেনে ক্যাবিনেট 
ব্যবস্থা “প্রধানমন্ত্রী শাসিত ব্যবস্থায়' পরিণত হইবার প্রবণতা দেখ৷ দিয়াছে 

এবং তাহা হইলে উহা! কতটা কাধ্যকরী। উপরে আলোচিত দুইটি 
মতবাদেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর একটি বিশিষ্ট স্থান স্বীকৃত। 
কিন্তু মতভেদ দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব প্রতিপত্তির পরিমাণ নিরপণের 

ব্যাপারে । লঙ্ড মলি, হার্বাট মরিশন প্রমুখ লেখকদের মতে তিনি সহকন্মী 
মন্ত্রীদের সমপধায়ভুক্ত হইয়াও তাহাদের মধ্যে মুখ্য এবং মন্ত্রি পরিঘদে তিনি 
একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, কিন্তু রামজে মুর ( চ২৪7058% 1১৮3] ) 
প্রমুখ রাষ্ট্রবিদ্দের মতে বত্তমানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এতই বহুমুখী ও ব্যাপক 
যে তাহাকে একনায়কের ( 41210£ ) পরায়েই গণ্য করা যায়। 
মন্ত্রিসভার (০4109 ) মধ্যে প্রধানমন্ত্রী অন্য সকল মন্ত্রীকে ছাপাইয়া 

তাহাদের একেবারে নিষ্পুত করিয়া থাকেন। এই মতবাদ হইতে একটি 

সিদ্ধান্ত প্রচলিত হইয়াছে যে ব্রিটেনে বত্তমানে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার স্থলে 

“প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থার” প্রবর্তন হইয়াছে ।:* রামজে মুরের 
ভাষায় “1705 ০261090 29, 111 51)070) 006 51691105৮69] ০01 1196 

91170 ০ 50806. 7390 006 51991100817 15 006 [11706 11111150018, 

অধ্যাপক মূর তাহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রীই অন্য 
মন্ত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রক বন্টন করেন, এক মন্বক হইতে অন্য মন্ত্রকে 

ক],51038105 (125 95012086605 21005 8110015050 0%51517900%5 1015 

৩91168255. [7001966 6175 0225106 6005329 61296 405012566 £0561072020 08৪ 

85510 চা2চ ৮০ 60205 100107565119) 20561010619 9 25 চ20610105200084- 

850 (১ 0%51:101105176, 

গত 08065017115 02805 ০ 005 21105 70120196911 55 উঠাইমিওও 

08:21, (19655, 100 196-78?, ) 
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বদলি করিতে পারেন বা যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন । 
কিছুটা সীমার মধ্যে তিনি মন্ত্রীসভার আয়তন নির্ণয় করিতে পারেন এবং 
অবশ্যই একাধিক মন্ত্রকের ভার এক একজন মন্ত্রীকে অপন করিয়া ' উহার 

আয়তন খব কয়িতে পারেন । এছাড়া বলা যায় নিজে রাজার কাছে 
পদত্যাগপত্র পেশ করিয়া, অথবা রাজাকে দিয়া কমন্পসভা ভাঙগিয়া দিয়া 

ও নূতন সাধারণ নিব্বাচন করাইয়া মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইতে পারেন । 
দুইজন মন্ত্রীর মধ্যে কোন বিষয়ে মতাস্তর ধটিলে তিনিই সালিশী করিয়া 
থাকেন। এক কথায় বলা যায় প্রধানমন্ত্রীই ক্যাবিনেটের হস্তাকর্তা 
বিধাতা । সিডনি ও রিয়াটিস 'ওয়েবও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এই মত সমর্থন 
করিয়াছেন। অন্যান্য মন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস শুধু নিজ মন্ত্রকের কর্তৃতত্বসূত্রে, 
কিন্ত প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস বহুমুখী ও ব্যাপক | দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তিনি 
একাধারে জাতির মুখপাত্র ও প্রতিনিধি, বিভিন্ন প্রচার যস্ত্রের মাধ্যমে 
জাতির উদ্দেশ্যে ভাঘণ দিয়া থাকেন ; একটি রাজনৈতিক দলের নায়ক 

হিসাবে দলের বিস্তৃত সংগঠনের মাধ্যমে সারা দেশে তাহার বক্তব্য ও 
মতামত প্রচারিত হইয়া থাকে, সাধারণ নিব্বাচনের সময় তিনিই দলের 
রণকৌশল স্থির করেন এবং নিক্বাচনী দ্বন্থ ( 615011010 ০810081) ) 

পরিচালনা করেন ও পরবতী নিব্বাচন দ্বন্দের জন্যও কাধ্যক্রম ও 

রণকৌশল স্থির করেন। এছাড়া তিনি সংসদীয় দলের নেতা এবং 

এখানেই তাহার ক্ষমতার ভিত্তি । কিন্তু সংসদীয় দলকে সন্তুষ্ট না রাখিতে 

পারিলে তাহার পতন অপরিহাধ, যেমন সাধারণ নিব্বাচনে তাহার দল 

পরাজিত হইলেও তাহার পতন ঘটে । এছাড়া অন্য কোন ভাবে তাহাকে 

ক্ষমতাচ্যুত কর] সম্ভব নয়। সংসদীয় দলের নেতা হিসাবে অনেক পদ ও 
সন্মান বিতরণ করার ক্ষমতা তাহার থাকে, যথা মন্ত্রিত্ব, বহুবিধ উপাধি 

ও সন্পান ইত্যাদি । এগুলির বিতরণ তাহার প্রভাব প্রতিপত্তির একটি 

বড় উৎস। ক্যাবিনেটের কর্মসূচী তিনিই স্থির করেন এবং সদস্যদের 
গোচরীভূত করেন, সভার কাধ্য পরিচালনা করেন, সদস্যরা কে কোন 

কমিটিতে থাকিবেন তাহা তিনিই নিদ্ধারণ করেন। সভায় আলোচনার 

ফলে কি কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল তাহাও তিনিই নির্ধারণ করেন । 
এছ|ডা কযাবিনেটের সচিবালয় ( 99019027806 ) তীাহারই নিজত্ব সচিবালয়ে 

পরিণত । 

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার একটা দিকই _ 
প্রতিভাত হয়। কিন্ত উহার আর একটা দিকও আছে যেটা রামজে মুর 
প্রমুখ লেখকদের দৃষ্টি ততটা আকর্ষণ করে নাই। ফলে তীহাদের মতবাদ 
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কিছু অতিরঞ্জিত ও একদেশদশী হইয়াছে। অধ্যাপক মুর ও ওয়েবদম্পতি 
অবশ্য এটা ঠিকই বলিয়াছেন যে প্রধানমন্ত্রী প্রায়শ:ই ক্যাবিনেটের উপর: 
আধিপত্য করিয়া থাকেন ; কিন্ত তবুও উহাকে “একনায়কত্ব* এই আখ্যা 
দেওয়া যায় না। তাহার আধিপত্যের একটা সীমা আছে। ব্রিটেনে 
গণতান্ত্রিক এ্রতিহ্য এতই প্রকট যে প্রধানমন্ত্রীরও একনায়কত্ব জনমত, 
বরদাস্ত করে না। ওয়েবদম্পতিও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে এই 
একনায়কত্ব উদ্দ্ধ জনমতের মুখে বা বিভিন্ন গোষ্ঠি ও সংস্থার প্রতিবাদ 
সোচ্চার হবার সম্ভাবনায় সংযত হইয়া থাকে |: প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের 
মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অধ্যাপক মুর জাহাজের কর্ণধার ও হাল 
চক্রের (€ 5656172% %1)661 ) যে উপমাটি দিয়াছেন তাহাও সবর্বক্ষেত্রে গ্রহণ- 

যোগ্য নয় । দৃষ্টান্তস্বূপ বলা যাইতে পারে যে ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান বা 
বল্ডুইনের ( 8810510 ) মত প্রধানমন্ত্রীদের ক্যাবিনেটের কণধার বলিয়া 
অভিহিত করিলে সত্যের অপলাপ হইবে । বল্ডুইন নিজেই বলিয়াছেন 
মহামান্য রাজার মন্ত্রীরা সকলেই সমপধ্যায়ভূক্ত ( ০০৪৮৪] ) | বস্তুতঃ 
অধ্যাপক মুরের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণার মূলে আছে 
তাহার মন্ত্রীদের নিয়োগ ও অপসারণ সম্পকিত ভ্রান্ত ধারণা | তিনি ধরিয়! 
লুইয়াছেন প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমৃতাটি অবারিত, সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের 
দণ্ডমুণ্ডের কত্তা । ইহা কিন্তু সত্য নহে । এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড 
উইলসনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ! তিনি বলিয়াছেন,হ__'০7৩ 0০৬1০-- , 

1165 1) 675 0801066,7০ 005 50650000802 11106 111119191 

210190175 01০ 080106) 09051098515 1)6 199 ৪. 00185106178016 9.1700701)1 

01 170০0%/61 ০0 1)6 19 1101 00100161519 2 266 26101. 00116 70০0%101 

15811% 1159 1107 0119 ০21066 6০9 655 69100 0086 01065 ০9011966 199725 

0০ ০০105091108 06 116 [3058+? | তাছাড়া তিনি সংসদীয় দলের নেতা 

হইলেও উহার উপর তাঁহার অবাধ কর্তৃত্ব নাই। উহার সহিত সম্পর্কে 
একটা সুসংহত গণ্ভীর মধ্যে না চলিলে তাহার নেতৃত্ব বিপন্ন হওয়া সম্ভব । 

আসলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মান দুইটি বস্তর উপর নির্ভর করে,__ 
(1) তাহার ব্যক্তিত্ব, (2) তাঁহার কাধ্যকালের প্রকৃতি | 

পৃব্রেই বলা হইয়াছে, যে সব প্রধানমন্ত্রী বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী 
ছিলেন যেমন ডিসরেলি , গ্র্যাডষ্টোন, লয়েড জঙ্জ বা চাচ্চিল তাহাদের 

25874. ০926৫, 01. 06 10. 198 

2, 5, প্রি 92062, 00, 065 0, 272 
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কাছে অন্য মন্ত্রীরা নিশ্পভ হইয়া যাইতেন, জনগনের কাছেও ভাহাদের্ 
ভাবমৃত্তি ছিল গৌরবোজ্ভুল। কাজেই তাহারা রাষ্টু পরিচালনায় যতটা 
আধিপত্য বিস্তার করিতেন অন্য প্রধানমন্ত্রীদের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই |. 

আবার দৃইটি বিশৃযুদ্ধ বা অর্থনৈতিক বিপধয় প্রভৃতি জাতীয় সঙ্কটের সময় 
জাতীয় নেতা হিসাবে সঙ্কটের মোকাবিলা করিতে প্রধানমন্ত্রীর হাত শক্ত. 

করিবার জন্য তাহাকে শ্বাভাবিক সময় অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতা 

প্রয়োগ করিতে দেওয়া হয় । অধ্যাপক মুর বা ওয়েবদম্পতি প্রথম মহা” 
যুদ্ধের সময় প্রধানমন্ত্রী লয়েড জঙ্জেঁর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভাবিত হইয়৷ প্রধান- 
মন্ত্রীর ক্ষমতার একটা অতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যাহা সবর্বক্ষেত্রে 

প্রযোজ্য নয় | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চাচ্চিল এবং বর্তমান অর্থনৈতিক 
সঙ্কটে হ্যারল্ড উইলসন সম্বন্ধেও একই কথা খাটে । কিন্তু তবুও, 

“বর্তমানে ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার স্থলে প্রধানমন্ত্রীশাসিত ব্যবস্থা গুবভ্িত 

হইয়াছে এই উক্তির অর্ধ যদি এই হয় যে কোন বিঘয়ে যদি প্রধান- 

মন্ত্রীর একটা দৃঢ় মত থাকে তাহা হইলে তিনি তদনুযায়ী কাধ্য করিতে 
সক্ষম এবং করিয়া থাকেন, তবে উহা গ্রহণযোগ্য নয় | একটি সাম্পৃতিক 

দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে । 1967 সালে প্রধানমন্ত্রী উইলসন 
মিশরের টিরান প্রণালী দিয়া জাহাজ চলাচল বন্ধ করার বিরুদ্ধে কঠোর 
ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন কিন্তু মন্ত্রিসভার বিরোধিতায় নিবৃত্ত হইতে 
বাধ্য হন। আবার এ বৎসরেই যদিও উইলসন দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র 

সরবরাহ নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার জন্য 

তাহার কর্তৃত্ব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল যাহার ফলে পরে তাহাকে অন্য 
বিষয়ে নতিস্বীকার করিতে হয় । প্রধানমন্ত্রী পদটির ইতিহাস পরধালোচনা।, 

করিলে দেখা যাইবে অধিকারী ভেদে এবং কালের প্রতেদে উহার ক্ষমতা 

ও মধাদার পরিধির বৈদ্ম্য ঘটিয়াছে। এ্যাসকইথের (45811) ). 
ভাঘায়-_-“11)6 01706 15 ৮1880 105 1)01061 01)909565 8150 15 9016 

(০ 1015 0116? অর্থাৎ “পদটি হইল তাহাই ইহার অধিকারী উহাকে 
যাহা করিতে ইচ্ছা করে বা করিতে সম হয় |” এককথায় ইহ। বিিটিশ 

শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নমনীয়তারই প্রতীক্। পদাধিকারীকে কোন 
ক্ষমতা প্রয়োগের সময় সব্বদা মনে রাখিতে হইবে ক্যাবিনেট, সংসদীয় 
দল, তাহার রাজনৈতিক দল, কমন্স সভা ও সবে্র্বোপরি নিব্বাচকমণ্ডলী 
উহা বরদাস্ত করিবে কিনা। এই নিদ্দিষ্ট গণ্ভীর মধ্যে তিনি প্রভূত 
ক্ষমতার অধিকারী | একমাত্র এই অরথেই বর্তমান বিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে 
“প্রধানমন্ত্রীশাসিতি ব্যবস্থা” অভিহিত করা যাইতে পারে । 
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২ধুক্তর স্ট্ের রাষ্ট্রপতির সহিত ব্রিটিপ 20201 র তুলনা : 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও ঘুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির প্রায়ই তুলনামূলক আলোচন৷ 

কর! হইয়া থাকে। যদিও দুইএর মধ্যে কোন কোন বিঘয়ে সাদৃশ্য আছে 
আবার বৈসাদৃশ্যও প্রচুর আছে। এগুলি আলোচনা করিলে বিটিশ 
প্রধানমগ্্রীর সন্বদ্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হইবে । 

প্রথমে দুইটি পদের সাদৃশ্য সম্বন্ধে লক্ষ কর! যাক | ব্রিটিশ প্রধান- 
মন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্পতি নিজ নিজ দেশে সব্বোচ্চ শক্তিশালী রাজ- 
পুরুষ এবং উভয়েই নিব্বাচনের মাধ্যমে পদাতিঘিস্ত হন, যদিও নিববাচনটা। 
ঠিক প্রত্যক্ষ বলা যায় না! দুই জনকেই গণতাধ্িক কাঠামোর মধ্যে 
কাজ করিতে হয় | সুতরাং অবাধ ক্ষমতা অধিকারী নন । আর একটি 

বিষয়েও দুইজনের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়েরই সাধারণ অবস্থায় 
এবং সঙ্কটকালীন অবস্থায় ক্ষমতার পরিধি কমবেশী হয়| বিগত দুইটি 
মহাবুদ্ধের সময় অথবা 1930 সালের অথনৈতিক সঙ্কটের সময় উভয়েই 
কতটা ক্ষমত। ব্যবহার করিয়াছিলেন সকলেরই জানা আছে, আবার সঙ্কট 
অতিক্রমেয় পর তাহারা পৃর্বাবস্থায় ফিরিয়া যান। এই সমস্ত বিষয়ে 
তাহাদের মধে) মিল থাকিলেও তাহাদের মধ্যে অমিলও কম নহে | 

প্রথমত: রাষ্টপতির কাধ্যকাল সংবিধানেই লিখিত এবং উহা চার বৎসর । 
অবশ্য তিনি দ্বিতীয়বারও নিব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন এবং অনেক সময়ই 
দ্বিতীয়বার নিব্বাচিত হনও। কিন্তু তৃতীয়বার নিব্বাচনে 1951 সালের 
পুর্ব পর্যন্ত সাংবিধানিক বাধা না থাকিলেও প্রথাবিরুদ্ধ ছিল, একমাত্র 
'ব্যতিক্রম হইয়াছিল রাষ্পতি রুজভেল্টের বেলায় এবং সেটাও দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঞ্ক যাই হোক কোন রাষ্রপতি নির্দিষ্ট 
কাধ্যকালের অতিরিক্ত থাকিতে পারেন না এবং এই নিদ্দিষ্ট কালের 
পৃব্বে একমাত্র বিশেষ বিচার ব্যবস্থার (20099801005 ) মাধ্যমে এবং 
তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূণণ অভিযোগে তাহাকে অপসারণ করা যায়। সেটা 
এতই দুর্হ যে এ পধ্ন্ত কোন রাষ্ট্রপতিকেই এই উপায়ে অপসারিত কর! 
সম্ভব হয় নাই । কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে যে কোন সময়ই কমন্সসভায় 
অনাস্থা৷ জ্ঞাপনের কারণে বিদায় লইতে হইতে পারে । আবার যদি পর 
পর সাধারণ নিব্বাচনে তাহার দল জয়ী হয় তবে তিনি যতবার ইচ্ছা 
প্রধানমন্ত্রী থাকিতে পরেন, যদি দল তাঁহাকে নেতৃত্বে বহাল রাখে । প্রই 

পিসী পি শীট পিপিপি পিপিপি পেশী 

* 1961 সালে সংবিধানের দ্বাবিংশতিতম সংশোধন হার! ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে কোন 
ব্যক্তিই ছুইযারের অধিক রাট্রপতি পন্মে অধিঠিত থাকিতে পারিষেন না। 
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পার্থক্যের ফলশ্র্তি এই যে মাকিন রাষ্টপতি তীহার কাধ্যকালে বিশেষ 
করিয়া দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন, 
কাহারও কাছে জবাবদিহি করার ভয় থাকে না। অপরপক্ষে প্রধানমণ্রীকে 
সব সময় এমনভাবে চলিতে হয় যে, তাহার ক্যাবিনেট, দল ও কমন্প- 

সভার সমর্থন না হারান | এজন্য অনেক সময় তাহার নিজস্ব ইচ্ছা ও মত 
বজ্জন বা ক্ষণণ করিতে হয় । 

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্টপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আর একটি অসাদৃশ্য দেখা 
যায় তাঁহাদের ক্যাবিনেটের সহিত সম্পর্কে । রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটকে 
বিটিশ অর্থে ক্যাবিনেটই বলা চলে না | বিটিশ ক্যাবিনেট প্রথার 

কোন লক্ষণই সেখানে দেখা যায় না, যুভ্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেটের কংগ্রেসের 
নিকট কোন যৌথ দায়িত্ব নাই, এমন কি তাহার কোন যৌথ সভা নাই । 

মন্ত্রীদের একযোগে কাজ করিবার কোন তাগিদ নাই। প্রত্যেকেই 

রাষ্্পতির মনোনীত অধস্তন কর্ধুচারী মাত্র । যদিও রাষ্ট্রপতির সহিত 
তাহারা মাঝে মাঝে মিলিতভাবে নানা বিঘয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন 
তাহা কোন সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নয় বা কংগ্রেসে আন্পক্ষ 

সমর্থনের উপায় নির্ণয় করিবার জন্যও নয়, কেননা তাহারা কেহই 
কংগ্রেসের সদস্য নন বা কতগ্রেপের নিয়ন্ত্রণাধীনও নন | ক্যাবিনেটের 
সভায় মন্ত্রীর যদি সকলেই রাষ্পতির বিরুদ্ধ মত পোঘণ করেন তবুও 
তাহাদের রাষ্টপতির মতানুসারে চলিতে হয়। কেননা জাতির কাছে 

সমগ্র প্রশাসনের দায়িত্ব একমাত্র তাহারই, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নয় | 

ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা জনপ্রতিনিধি নহেন, তাঁহারা শুধু রাষ্টপতিকে প্রশাসন 
পরিচালনায় সহায়তা করিবার জন্য তাহার দ্বারা নিযুক্ত আজ্ঞাবাহী 
ভূতা মাত্র । সুতরাং রাষ্ট্রপতির তাহাদের তোঘণ করিয়া চলিবার প্রশই 
ওঠে না বা শেঘ পর্যস্ত কংগ্রেসের নিকট নতি স্বীকার করারও কোন 
বাধাবাধকতা নাই । কংগ্রেস তাহার প্রতি বা ক্যাবিনেট মশ্রীদের 

বিরুদ্ধে সহস্ম অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিলেও তাহাদের পদত্যাগের প্রশু 
ওঠে না । অপরপক্ষে নিটটিশ ক্যাবিনেট প্রথায় শাসন বিভাগ ও আইন" 

বিভাগ অথ্থাৎ পালামেণ্টের মধ্যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে, যুক্তরাষ্ট্রে তা 
না থাকায় বাষ্টপতিকে অনেক সময় অসুবিধায় পড়িতে হয়, প্রশাসন 
চালাইতে রাষ্রপতির অর্থের প্রয়োজন, কিন্ত অধ্মহীরীর ক্ষমতা একমাত্র 
ংথেসের | বিটেনে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসতায় সংখ্যাগবিষ্ঠ দলের নেতা 

হিসাবে যাহা প্রয়োজন সব কিছুই পাশ করাইয়া লইতে পারেন, না পারিলে 
বঝিতে হইবে যে তিনি সভার আস্থা হারাইয়াছেন | সেক্ষেত্রে হয় 
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তিনি. পদত্যাগ করিবেন এবং বিরোধী দলের নেতা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে 
প্রধানমন্ত্রী হইবেন অথবা রাজাকে দিয়া কমন্সসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নৃতন 
নিব্বাচন করাইবেন এবং তাহাতে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অজ্্জন করিবে 
তাহার নেতাই প্রধানমন্ত্রী হইবেন । সুতরাং যিনিই যখন প্রধানমন্ত্রী 
থাকিবেন তাহারই আইনসভার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে, যাহা৷ রাষ্ট্রপতির 
থাকে না। অনেক সময়ই যেমন বর্তমানে রাষ্্পতি যে দলের নেতা 
কংগ্রেসে তাহার বিরুদ্ধ দলের সংখ্যাধিক্য থাকে । তখন তিনি প্রশাসন 
চালাইবার জন্য যে সব আইন বা! অর্থবরাদ্দ প্রয়োজন তাহা পাশ 
করাইতে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং অনেক সময় অচলাবস্থার 
সষ্টি হয় । প্রধানমন্ত্রীকে কখনও এই অসুবিধা ভোর্গ করিতে হয় না, 

যদিও প্রধানমন্ত্রী রাষ্পতির মত রাষ্ট্রপ্রধান নন | রাজাই রাষ্ট্রপ্রধান কিস্ত 
আসল ক্ষমতা তাহার হাতে থাকায় এজন্য তাঁহাকে কোন অস্থবিধায় 

পড়িতে হয়না 
অনেক সময় প্রশ কর! হয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির 

মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী | বাইরাম কাটার ( 8%া্াা। 021157 ) তাহার 

“0105 008০5 ০6 009 [91706 171101597”+ (প্রবানমন্ত্রীর পদ ) গ্রন্থে 
বলিয়াছেন, দূইটি ভিন্ন ধরনের শাসনব্যবস্থায় দুইটি পদের মধ্যে 
তুলনামূলক বিচার অনেক সময়ই ভ্রান্তিকর, তবুও বলা যায় প্রধানমন্ত্রীর 
ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির অপেক্ষা বছলাংশে অধিক | ইহার কারণ হিসাবে তিনি 
দেখাইয়াছেন প্রথমতঃ প্রধানমন্ত্রীর মত রাষ্ট্রপতির কংগ্েস ভাঙ্গিয়া দিবার 
ক্ষমতা নাই, অধিকন্তভ কংগ্রেসই তাহার কাজে অনেক বাধা স্থার্টি করিতে 
পারে। দ্বিতীয়তঃ রাষ্পতি একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব করেন বটে 
কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটেনের মত রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় সংস্থা তত শক্তি- 
শালী ও সংহত নয়, কাজেই একটি সুসংহত ও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাযুভ্ত দলের 
নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দলের উপর অনেক বেশী কর্তৃত্ব । তাছাড়া যুক্ত- 
রাষ্টরের সংবিধানে ক্ষমতা বিভাজন নীতির প্রয়োগের কারণে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা! 
মূলতঃ শাসনবিভাগেই সীমাবদ্ধ কিন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্ব সব্বব্যাপী। 
আইনবিভাগও ক্যাবিনেটের নেতৃত্বাধীন | অবশ্য শেঘ পধ্যন্ত দূইটি পদের 
পদাধিকারী সম্বন্ধে একই কথা বল! যায় যে তিনি কতটা ক্ষমতাশালী সেটা 
প্রধানত: তাহার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলীর উপরই নির্ভর করে | যুক্তরাষ্ট্রের 
রার্ট্পাতিদের মধ্যে যেমন ওয়াশিংটন, জেফারসন, ম্যাডিসন, জাকসন, লিংকলন, 

উইলসন, রুজতেল্ট ও কেনেডি প্রভৃতি প্রথমসারির রাষ্ট্রনায়কদের দেখা 
যায় আবার আড্যামসঃ হ্যারিসন, ম্যাকৃকিনলে, হুভার, লিগুন জনসন 
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প্রভৃতি অতি সাধারণ, বর্ণহীন ব্যক্তিকেও দেখা যায়। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে ওয়ালপোল, পিটদ্বয়, পীল, পামার্ষ্টোন, ডিসরেলি, 
প্লাডষ্টোন, লর্ড সলৃবেরি, এ্যাসকুইথ, লয়েড জর্জ, চাঁচ্চিলের মত বিরাট 
পুরুধদের দেখা যায়, আবার লর্ডনর্থ, নিউকাসল্, গ্রেনভিল, রকিংহাম, 
ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান প্রভৃতি সাধারণ মানুঘকেও দেখা যাঁয়। এ্যাসি- 

কূইথের তাঘায় বলা যায়, প্রধানমন্ত্রীরপদ উহার পদাধিকারী যেমনটি 
করিতে চান তাহাই হইবে | যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি স্বন্ধেও উক্তিটি খাটে 
উড়ো উইলসন বলিয়াছেন,_জাতি রাষ্রপতির কাছে আশা করে তিনি 

একাধারে দলকে নেতৃত্ব দিবেন এবং সরকারের প্রধান কল্মকর্তা হইবেন । 

তিনি তাহার ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে পালন করিতে না পারিলে জাতির 
আস্থা হারাইবেন, কেহ তাহার কোন অছিলা শুনিবে না। অধ্যাপক 
লাস্কি দুইটি পদের তুলনামূলক বিশেষণ অতি সংক্ষেপে এবং জন্দর- 
ভাবে একটি উত্ভিতে ব্যগ্তনা করিয়াছেন । উক্তিটি হইল, “175 
[95910610006 1179 100701060 91265 159 0০011) 107016 9100 1955 (1121) £&. 

10106 : 16 13 2150 0০001 10016 200 1955 11181) 2. 711010 1৬11101500177”, 

অর্থাৎ “যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রাজার চেয়ে একই সঙ্গে কমও বটে বেশীও 
বটে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে একাধারে কমও, বেশীও |”, 

ক্যাবিনেট সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিবার পৃব্বে ক্যাবিনেট প্রথার 
সমালোচকর৷ ইহার বিরুদ্ধে যে দুইটি অভিযোগ করিয়া থাকেন সে সম্বন্ধে 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । অভিযোগ দুইটি হইল-- (1) ক্যাবিনেট যথেচ্ছাচারী 

€ 01012001191 ) হইয়া উঠিয়াছে, এবং (2) ক্যাবিনেট আমালাতন্ত্রের 

(0019808০% ) কৃক্ষিগত হইতেছে । এই দূইটি অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা 
যথাস্থানে বিস্তরিত আলোচনা করিব | 

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা! ও দ্বলীয় রাজনীতি : 
এখন আমরা ব্রিটেনে ক্যাবিনেট বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ও 

রাজনৈতিক দলের ভূমিকার পারম্পরিক সম্পক সম্বন্ধে সংক্ষেপে 

আলোচনা করিব। পৃব্র্ব ক্যাবিনেট প্রথা সদ্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে 
তাহা হইতেই বোঝা যায় ক্যাবিনেটের শাসন প্রকারান্তরে একটি 
রাজনৈতিক দলের শাসন । কেনমা যে দল নিব্বাচনে পার্লামেন্টে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তাহারই নেতাদের লইয়া ক্যাবিনেট গঠিত হয় 
এবং এ দলু যে সব নীতি সম্বলিত কম্মসূচীর ভিত্তিতে নিব্বাচকমণগ্ডলীর 
অনুমোদন পাইয়াছে ক্ষমতাসীন থাকা কালে সেইগুলি বূপায়িত করিতে 
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প্রতিশ্কতিবদ্ধ । সুতরাং দলীয় সংগঠনই সরকারকে প্রেরণা জোগায় এবং 

অনুপ্রাণিত করে। এ দলের সাংগঠনিক শাখা ও সরকারি শাখার মধ্যে 
ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বর্তমান । তখন অন্য দল বা দলগুলির ভূমিকা হইল সরকারের 
বিরোধিতা করা এবং পার্লামেণ্টের ভিতরে ও বাহিরে সরকারের নীতি ও 
কাধ ক্রমের বিরূপ সমালোচনা করিয়া এ দলের নানা ব্যথতার চিত্র 

জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরা । এইবূপে শাসকদলের ভাবমৃত্তি 
জনসমক্ষে মসীলিপ্ত করিতে পারিলে পরবত্তী নিব্বাচনে এ দল বা দলগুলি 
শাসকদলকে পরাজিত করিয়া শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে পারে। 

তখন আবার 'শারনযন্ত্ের মাধ্যমে বিরোধীদলের নীতিগুলিই রূপায়ণের 
প্রচেষ্টা হইবে | সুতিরাং বল] যায় সংসদীয় শাসনের অর্থই হইল একটি 

না একটি দলের আধিপত্য । কিন্ত এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । সংসদীয় শাসনব্যবস্থা যদিও দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
মূলক সংঘর্ধেই দাঁড়ায় তথাপি শাসনতম্তরের মূল নীতিগুলি বা তাহার 
অন্তনিহিত তত্ব লইয়া তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না, সেগুলি 

উভয় পক্ষই মানিয়া লর | সংসদীয় এগঁণতন্বে রাজনৈতিক দলগুলি 
শাসনতন্ত্র কাঠামোর মধ্যেই শুধু কাধ্যকরী হইতে পারে, এ শাসনতন্ত্র 
বিশ্বাসী নয় এমন কোন রাজনৈতিক দলের সংসদীর গণতন্ত্রে স্থান নাই | 

স্তধু তাহাই নহে, যেখানে দুইটি মাত্র রাজনৈতিক দল সংবিধানের প্রতি 
আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিব্বাচকমণ্ডলীকে নিজের পক্ষে আনিবার জন্য 
পরস্পরের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে সেইখানেই শুধু সংসদীয় 
গণতন্ত্র সহজভাবে এবং সাফলোর সঙ্গে চলিতে পারে । বলা হইয়াছে-- 
“ক্যাবিনেট প্রথা ঠিকষত চলিতে হইলে শুধু দলীয় ব্যবস্থারই প্রয়োজন 
নয় দুই দলীয় ব্যবস্থার প্রয়োভন 1” বিরোধী দল গণতান্ত্িক 
ক্যাবিনেট শাসনবাবস্থার অপরিহাষধ ভঙ্গ । অধ্যাপক জেনিংস বলিয়াছেন, 
“বিরোধী দল হইল একাধারে বর্তমান সরকারের বিকল্প এবং জনগণের 

অসন্তোঘের কেন্দ্রবিন্দু | বিরোধীদল না থাকিলে গণতন্ত্র থাকিতে 
পারে না। “মহামহিম রাভার বিরোবীদল" শুধু একটি কথাই কথাই নহে 
মহামহিম রাজার যেমন একটি সরকার প্রয়োজন তেমনই বিরোধী দলেরও 
প্রয়োজন 1” (105 01000516010 টি 56010061106 81167718119 0০ 

05 0909%61:100606 210 ৪ 00085 001 1119 01900176617 01 (119 

0০01016. +% কক 1 0515 19 20. 00019051010) (1616 15 200 
79009007905. 1319 11815315 000051610707 15 20 3016 1911:890. 
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715 1১1816505 16505 ৪1) 90000516101) 2$ ড/611 25 2 00171100617, 

-_360101085-0801066 0০0%৩00100606১ 0188. ] 01 
বিটেনে সংসদীয় ব্যবস্থা দলগত শাসনেরই নামান্তর | সেখানে ইহা - 

পরিকল্লিতভাবে গঠিত হয় নাই, শ্বত:স্ফর্তভাবেই বিবন্তিত হইয়াছে এবং 
সংসদীয় ব্যবস্থা ও দলব্যবস্থা পরস্পর মিলিত ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কমন্সসভা দুইর্টি দলে বিতক্ত থাকে, একটি সরকারকে নিয়মিতভাবে সমর্থন 
করিয়া! যায়, অপরটি নিয়মিতভাবেই সরকারের বিরোধিতা করিয়া যায় । 

যদিও শাসনতত্ত্রের মধ্যে দলব্যবস্থার স্বীকৃতি নাই, বাস্তবে উহা মানিয়। 
লওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কমন্সসভার কাধ্যপদ্ধতি দলীয় ব্যবস্থা মানিয়া 
লয় । 

বিটেনের দূইদল ব্যবস্থার উৎকর্ষ হইল প্রথমতঃ ইহা নিব্বাচক- 
মণ্ডলীকে প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের সরকার বাছিয়া লইতে সহায়তা করে, 
দ্বিতীয়তঃ ইহা একটি নিদ্দিষ্ট গোষ্ঠীর উপর সকল ক্রটিবিচ্যুতির সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব আরোপ করিতে সাহায্য করে । 

৪96095660 1২69.017159 

0055 & 2101 * 070 01., (0105, 1৬ & ৬, 

1$101010 & ৮9815 £ 010. 01৮, 0179, স্ব ও ৮], 

9117 [. ও910101005 : 5050105 001 0109. ]-]]5 ৬111-1 

4৯5 03০ ঘভোু। 4109 30091) 0891096 955060+ (1952) 

0105. 1-1৬, 

1২. 1401 : “০ 73121 19 00%6716,1 (1930), 

00). 17, 

17, 10106 : 03061101061065 06 0162661 £0107062:2 

[১০৬৪১ (1956) 0, ডা, 

চে, 0). 12910 : € [১21119)2100815 03021010006 10 79- 

1977,+/ (1950), 0, ড. 
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শাসন বিভাগ (৩) 
(806081015৩-3 ) 

জরকারী প্রশাসনযস্ত্র ও আমলাশ্রেণী-্থায়ী শাসক (7180100 ০ 
(00567228921 200 0০ 01511 ০০7%1০০--7৯০1,189780700 2+0008808%6 ) 2 

শাগন বিভাগের তিন অংশ : পূর্ববর্তী দুইটি অধ্যায়ে আমরা বিটিশ- 
শাসনবিতাগের দুইটি অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি--(1) রাজা ও 

বাজতন্ন যাহাকে বলা হইয়াছে আনুষ্ঠানিক বা! নামেমাত্র শাসক এবং 

(2) মিনিষ্টি ও ক্যাবিনেট যাহাকে বলা হইয়াছে প্রকৃত শাসক । বর্তমান 
অধ্যায়ে আমরা শাসনবিতাগ্গের তৃতীয় প্রয়োজনীয় অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা 

করিব যাহা হইল সরকারী প্রশাসনযস্ত্র এবং যাহা আমলাশ্রেণী কর্তৃক 

"পরিচালিত এবং যাহাঁকে বলা যায় স্থায়ী শাসক । ইহাকে স্থায়ী শাসক 

বলা হইয়াছে এই অর্থে যে ক্যাবিনেট কিছুদিন অন্তর বদল হইয়া থাকে, 
কিন্ত শাসনযন্ত্রের সাধারণ কাঠামো বজায় থাকে এবং ইহার পরিচালনাকারী 

আমলারাও সাধারণত: অবসর গ্রহণ পধন্ত টিকিয়া থাকে এবং একজন 

আমলার স্থান অপর আমলা গ্রহণ করে। বিটেনের শাসনবিভাগের এই 

তিনটি শাখা কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রথম দূইটির 
মধ্যে সম্পর্ক আমরা ইতিপৃব্বেই আলোচনা করিয়াছি । এখন আমরা 
তৃতীয়টি সম্বন্ধে এবং ইহার অন্যদের সহিত সম্প্ক সম্বন্ধে আলোচনা 

করিব। 
এই তিন শাখ! যুক্ত যে শাসন বিভাগ তাহার শিখরে অবস্থান করেন 

রাজা | তত্বের দিক হইতে শাসনবিভাগের সকলেই তাহার কন্মচারী, 

প্রত্যক্ষতাবে না৷ হইলেও পরোক্ষভাবে তাহাদের নিয়োগ বা অপসারণের 
ক্ষমতা তাঁহারই | সমগ্র শাসনযস্ত্রেরে পরিচালনা বছলাংশেই তীহারই 

সপরিঘদ আদেশনামার (০01৩ 10 ০0810011 ) মাধ্যমে হইয়া থাকে বা 

তাঁহার সন্তিক্রমে রচিত আইনের মাধ্যমে হইয়৷ থাকে | কিন্ত এ সমস্তই 

আনুষ্ঠানিক ব্যাপার । আসল ক্ষমতার উত্স ,হইল জনসাধারণ বা 
নিব্বাচকমণগ্ডলী, রাজনৈতিক দল, পালামেণ্ট ও ক্যাবিনেট | প্রত্যক্ষভাবে 

শাসনযন্ত্র ক্যাবিনেটের নিয়ন্ত্রণাধীন । 
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আমরা দেখিয়াছি প্রত্যেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী এক বা একাধিক মন্ত্রকের 

প্রধান, যাহার কার্যকলাপের জন্য তিনি এককতাবে এবং ক্যাবিনেটের 

সহিত যৌথভাবে দায়ী | আমরা ইহাও দেখিয়াছি এইসব মন্ত্রক বা দণ্তরের 

পরিচালনা ব্যাপারে মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নীতি নিদ্ধারণ 
করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। সেই নীতিগুলি কাধ্যে পরিণত করিবার ভার 

লক্ষ লক্ষ বিভাগীয় স্থায়ী অসামরিক কর্দ্চারীদের উপর ন্যস্ত হয়। মন্ত্রী 

রাজনৈতিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি | বর্তমানের জটিল প্রশাসন কাধ্যের 

অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা তাঁহার থাকার কথা নয় এবং একজনের পক্ষে এই 

বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাও সম্ভব নয়। তবে তীহার ব্যক্তিত্বের 

কারণে তিনি সারা দপ্তরে একটা প্রাণচাঞ্চল্য জাগাইতে পারেন এবং 

একজন সার্থক মন্ত্রীর তাহাই লক্ষণ | কিন্তু প্রশাসনের খুঁটিনাটি দৈনন্দিন 

কাজ চালান নানা স্তরে বিন্যন্ত, অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কন্মচারী- 
বৃন্দ এই দুই শাখার সংবোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতায় শাসনযন্ত 

চালিত হয় | 

এখন আমরা প্রশাসনের বিন্যাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

প্রশাসনযন্ত্রের কাঠামো 2 

জাতীয় প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র ল্রগুনের হোয়াইট হলে কেন্দ্রীভূত । 

প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর, তাহাদের শাখা প্রশাখা সমূহ এক একাটি বাড়িতে 
অবস্থিত, যেমন অর্চদপ্তর (77985015 ), বৈদেশিক দপ্তর ( চ015180 

018০6), স্বরাষ্ী দপ্তর (17091)6 00০৪) কমনওয়েলথ সম্পক দপ্তর 

€(0010170175/6916) 1২618010905 08০6) ইত্যাদি । অন্যান্য বিটিশ 

প্রতিানের মত বিটিশ প্রশাসনযন্বও চিরাচরিত বিটিশ পদ্ধতিতে 

অপরিকল্লিততাবে প্রয়োজনের তাগিদে গড়িয়া উঠিয়াছে । অনেকগুলিই দুইটি 

বিশ্বযুদ্ধের প্রয়োজনে এবং 1945 সালের শ্রমিক সরকারের জাতীয়করণ 

নীতির তার্গিদে গড়িয়া ওঠে । আবার যুদ্ধের পর অনেকগুলি তুলিয়া! 

দেওয়া হয় । এইভাবে প্রতিনিয়তই প্রশাসনের আকৃতি পরিবর্তন হইতেছে | 

নামেও কোন সমতা নাই! কোনটিকে বলা হয় মিনিষ্টি বা মন্ত্রক। 

কোনা্টিকে বলা হয় বোর্ড | যেমন বোর্ড অবৃ্ ট্রেড, বোর্ড অৰ্ এডুকেশন, 

আবার কোনটিকে বলা হয় সেক্রেটারিয়েটে ( সচিবালয় ), যেষন 

সেক্রেটারিয়েট অবৃ্ ষ্টেট ফর হোম এ্যাফেয়ার্স, ফরেন এ্যাফেয়ার্স, ইতিয়া 

€ প্রার্তন ), কলনিজ, ক্ষটল্যাণ্ড ইত্যাদি । প্রত্যেকটি দপ্তরের আত্যন্তীণ 

সংগঠনও ঠিক একদপ নয়। কিস্ত মোটামুটিভাবে একটা সাদৃশ্য আছে। 

৪ 
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প্রত্যেক দপ্তরের শীর্ধে থাকেন একজন মন্ত্রী অথবা বোর্ড। অবশ্য বোর্ড 
থাকিলেও বোর্ডের সভাপতি বা প্রথম লর্ড একজন মন্ত্রীই হান যিনি 
পালামেণ্টের কাছে দায়ী থাকেন। কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কে 

তাহ প্রবানমন্ত্রীই স্থির করেন, এ দপ্তরের কাধ্য সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 

অভিজ্ঞতার কারণে নয় ব৷ প্রার্থীদের অভিরুচি অনুযায়ীও সব সময় নয়, 
অনেকটা ' তাহার নিজস্ব সুবিধা অনুযায়ী | তাহারা মনোনীত হন 
প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা হেতু নয়, পেশাদার রাজনীতিবিদ হিসাবে এবং 
পালামেণ্টে তাঁহাদের কৃতিত্বের কারণে । 

দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর (প্রায়ই ক্যাবিনেট মন্ত্রী) নীচেই থাকেন 
একজন বা দুইজন তরুণ মন্ত্রী ফাহাদের আখ্যা হইল পালামেপ্টারি 
সেক্রেটারি বা আগার সেক্রেটারি এবং একইভাবে প্রধানমন্ত্রী কতক মনোনীত 

হন । ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কমন্সসভার সভ্য হইলে ইহাকে লর্ডসতা হইতে 
লওয়া হয় যাহাতে দুই সভাতেই দপ্তরের একজন করিয়া মুখপাত্র থাকে ॥ 
তাহাদের কাজ হইল দপ্তরের প্রধানের কাধ্যভার লাঘব করা | দপ্তরসংক্রান্ত 
বিষয়ে পার্নামেণ্টে বিতকে অংশ লইয়া ও প্রশের উত্তর দিয়া এবং 
দপ্তরের কিছু কিছু কাজ করিয়। প্রধানের কাজের চাপ তাহারা কতকটা 
লঘু করেন। এইভাবে তীহারা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেন 
ইহারাই পরে ক্যাবিনেটমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন | 

ইহাদের নীচেই থাকেন একজন স্থায়ী সচিব (78000910017 

95০15087% ) যিনি দপ্তরের অরাজনৈতিক (2০970-00110081) শাখার 

অধ্যক্ষ | এই শাখায় বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত বিপুল সংখ্যক স্থায়ী 
কন্মচারীবৃন্দ, ধাহাদের বলা হয় স্থায়ী সিভিল সাভিস* ( 60910601019] 
961%1০৪ ) দপ্তরের দেনন্দিন কাধ্য পরিচালনা করিয়া থাকেন | ইহাদের 
কাধ্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক নিদ্ধারিত নীতি কাধ্যে ্বপায়িত করা এবং নীতি 
নিদ্ধারণ ব্যাপারে ও প্রশোত্তর দাঁনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া 

মন্ত্রীদের সাহায্য করা |] সচিবের নীচে পর পর ডেপুটি সেক্রেটারি, আগার 

সেক্রেটারি, গ্যসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, প্রিন্সিপ্যাল, এ্যাসিস্টাণ্ট প্রিন্সিপ্যাল 
এবং সব্বনিম়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করনিক ( 0151108] 25915905 ) 
কাধ্য করেন । 

ইহাদের সকলকেই সিভিল সার্ভে বলা হয়। সিভিল সার্ভেণ্ট 
বলিতে বুঝায় রাজার সেইসব স্থায়ী কর্শচারীদের 'যাহারা অসামরিক কার্যে 
লিপ্ত এবং ফাঁহারা কোন রাজনৈতিক বা বিচারবিভাগীয় পদে অধিষ্িত 

নন এবং যাহাদের বেতনাদি পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ 
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হইতে প্রদত্ত হয়। তাহারা দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বজ্ঞন করিয়া 
চলেন এবং সেজন্য রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্বেও নিরপেক্ষভাবে তাঁহারা 
কাজ করিয়া যান, যতদিন না পধস্ত তাহাদের অবসরগ্রহণের বয়স উপস্থিত 

হয় বা তাহার পৃব্বে তাহারা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন বা মৃত্যু ঘটে। 
যেহেতু তাহারা রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন না সেই কারণে 
তাহাদের পদে বহাল থাকা না থাক! তাহাদের রাজনৈতিক মতামতের 
উপর নির্ভর করে না। এখানেই তাহাদের সহিত দপ্তরের শীর্ষস্থিত 
মন্ত্রীদের পার্থক্য | ইহারা রাজনৈতিক মতামতের কারণেই নিজ নিজ পদে 

অধিষ্ঠিত হন আবার যখন নিব্বাচকমণ্ডলী ভিন্ন মতাবলশ্বীদের জয়মাল্য 
দেয় তখন তাহারা পদত্যাগ করিয়া থাকেন! তাহাদের কাধ্যকালের 

কোন স্থায়িত্ব নাই | যেহেতু ইহাদের কার্ধাকালের কোন স্থিরতা নাই' 
সেইজন্যই দপ্তরের কাধ্যের অব্যাহত ধারা বজায় রাখিবার জন্য স্থায়ী 

সিভিল সাভিসের প্রয়োজন হইয়াছে । মিভিল সাভিসের বিভিন স্তরে 

বিন্যাস, তাহাদের চাকরিতে প্রবেশ পদ্ধতি, শিক্ষণ, পদোন্নতি নিয়ম শৃঙ্খলা, 
মন্ত্রীদের সহিত সম্পক সম্বন্ধে আলোচনার পৃব্বে টেনে প্রশাসন যষ্বের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন । 

বিভিন্ন সরকারী দগুর : 
এখানে শুধু প্রধান প্রধান দপ্তরগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 

হইবে, সকল দপুরের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সশুব নয় | বিশেষ প্রয়োজনও 
নাই 

অর্থদগুর বা ট্রেঙ্গারি (হত ) : 
অর্থদপ্তরকেই ,সব্্ব প্রধান দপ্তর বলা যায় কেননা সমগ্র প্রশাসন অর্থের 

উপর নির্ভরশীল এবং ট্রেজারিই সরকারের আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে | অন্য 

সকল দগুরকেই ইহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়, ইহাকে 

প্রশীসনের কেন্দ্রবিন্দু বলিলে তঅত্যুক্তি হর না। বাহ্যতঃ সাত জন লর্ড 
কমিশনার লইয়া গঠিত একটি বোর্ড এই দপণ্ডরের শীর্ঘে । ইহাদের মধ্যে 
প্রথম লর্ড সব সময় প্রধানমন্ত্রী, তাহার পর দ্বিতীয় ল্ড--“চ্যান্সেলর অব্ দ্য 
একস্চেকাঁর' অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী, এছাড়া আরও পাঁচজন অধস্তন লর্ড আছেন । 
আসলে কিন্তু অর্থমন্ত্রীই দপ্তর পরিচালনা করেন, অন্যরা নামমাত্র জড়িত 

থাকেন। ট্রেজারি বোর্ড কচিৎ বসে। ইহার কাধ্য চ্যান্সেলর অৰ্ দ্য 

এক্সচেকারই চালান | তীহার নীচে একজন পার্লামেপ্টারি সেক্রেটরী 
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থাকেন যিনি কমন্সসভায় প্রধান ছইপের (৮112 ) কাধ্যও করেন । 

ট্রেজারির একজন স্থায়ী সচিব সিভিল সাভিসের প্রধান। সিভিল সাতিস 
সংক্রান্ত বিধিনিঘেধ ও নিয়মাবলী এই দণ্তরেই তাহারই' তত্বাবধানে রচিত 

হয় । “পার্লামেণ্টারি কার্ডনসেল*' ( 7881197060625 00896] ) অভিহিত 

এই' দপ্তরের আর একজন কর্মচারী সরকারী বিলের খসড়া প্রস্তুত করেন । 

চ্যান্সেলর অৰ্ দ্য এক্স্চেকার অন্যান্য অধ্থব্যয়কারী দপ্তরগুলির 
সাহায্যে বাজেট ব৷ প্রস্তাবিত ব্যয়বরাদ্দ ও করধাধ্যের ভিত্তিতে জাতীয় 
আয়ব্যয়ের হিসাব রচনা করেন, পালামেণ্টে সকল অর্বিল পরিচালনা 
করেন । রাজস্ব আদায়ের তত্বাবধান করেন, সরকারের টাঁকশালের অধ্যক্ষ 

হিসাবে কাজ করেন । ৃ 
অর্থদপ্তরের (71585আ1% ) প্রধান প্রধান কাধ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

পাওয়া যায় 1918 সালের “সিনারি অব গভণমেণ্ট কমিটির” রিপোর্টে, 
তাহ] নিয়ে প্রদত্ত হইল । 

(1) পার্লামেণ্টের অধীনে ইহাই করধাধ্য ও নিয়ন্ত্রণ এবং রাজস্ব 
আদায়ের জন্য দায়ী : 

(2) পালামেণ্টের জন্য আয়ব্যয়ের হিসাব রচনা ও তত্বাবধানের 
মাধ্যমে ইহা সরকারী ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ; 

(3) জনকল্যাণমূলুক সরকারী কাজের জন্য দৈনন্দিন যে অর্থের 
প্রয়োজন হয় তাহার ব্যবস্থা করা। এজন্য উহাকে সরকারী খণ তুলিবার 
প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া আছে ; 

(4) সরকারি খণ, মুদ্রা ও অধিকোঘ (81178 ) সংক্রান্ত বিষয়ে 
যা কিছু করণীয় তাহা প্রবস্তন ও সম্পাদন করা ; 

(5) কি প্রণালীতে সরকারী আয়ব্যায়ের হিসাব রাখা হইবে তাহা 

নিদ্ধারণ করা । ? 

উপরোক্ত বিবরণটি সরল ভাঘায় এইভাবে বলা যাঁয়- 

প্রথমতঃ অপর দপ্তরগুলির সহযোগিতায় অধচদপ্তর বাঘিক মোট্দরকারী 
ব্যয়ের ও রাজস্বের হিসাব প্রস্তত করে এবং এই ব্যয়ভার বহন করিতে 
করের হার কিভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে তাহা নিণয় করে। 
পার্লামেন্টের নিকট আয়ব্যয় সংক্রান্ত সকল তথ্য ও নিজন্ব প্রস্তাবসমূহ 
উপস্থাপিত করিয়৷ পার্লামেণ্টের প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করে | ইহা 
রাজস্ব আদায়, কাগজী ও ধাতব মুদ্রা নিশ্বাণ, বাজারে খণপত্র ছাড়া ও 
সরকারী তহবিলের নিরাপদ গচ্ছিত রাখার তস্বাবধান করে| পার্লামেন্ট 
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যে পরিমাণ অর্থব্যয়ের যগ্তুরী কোন দণ্তরকে দিয়াছে তার মধ্যে কতটা 
উহা খরচ করিবে তাহাও অর্ধদপ্তর নির্ঘারণ করে। যখনই কোন দপ্তর 
কোন খাতে ব্যয় করিবার জন্য সরকারী “গচ্ছিত ধনভাও্ডার' (0025011196৫ 

78000) হইতে অর্থ চায় “কম্পট্রোলার ও অভিটর-জেনারেল* (0০1)- 
001167 2170 /১01601-067619] ) অতিহিত একজন রাজনীতি নিরপেক্ষ 

রাজপুরুঘ অধীনস্থ একসচেকরি ও অডিটর শাখার মাধ্যমে ইহা লক্ষ রাখেন 
যে উক্তখাতে ব্যয় করিবার পার্লামেণ্টের অনুমোদন আছে কিনা । 

আবার ব্যয় করিবার পরও শ্রী শাখা প্রতিটি দপ্তরের হিসাব পুঙ্থানু- 
পুঙ্থররূপে পরীক্ষা করিয়া দেখে যে. সব খাতে ব্যয় পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী 
মত হইয়াছে কিনা । কোন সংশয় হইলে দপ্তরের কাছে কৈফিয়ৎ তলব 

করিতে পারে । এইভাবে সকল দপ্তরের অর্থব্যয়ের উপর ও হিসাব 
নিকাশের উপর অর্থদপ্তর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ খাটায় | 

নৌদপগ্তর ( 40110179165 ) £ 

অর্থ দপ্তরের ন্যায় নৌদপ্তরও কাগজে কলমে একটি বোরের 
পরিচালনাধীন | নয়জন সদস্য বিশিষ্ট এই বোর্ডে তিন জন বেসামরিক 

লঙ কমিশনার, পাঁচজন পেশাদার নাবিক লর্ড কমিশনার ও সভাপতি ফাষ্ট 
লর্ড । আমলে শেষোক্ত ফার্ট লর্ড অব্ দ্য এ্যাডমির্যাল্টি শৌদপ্তরের মন্ত্রী 
হিসাবে কাজ করেন । বোড আনুষ্ঠানিক সংস্থা মাত্র | 

লমর দ্র ( ৬৪: 01809 ) : 

অতি প্রাচীনকালে যে কতকগুলি সেক্রেটারি অব্ টি পদ প্রবন্তিত 
হয় তাহার একটি হইতেই এই দগুরের উৎপত্তি । ইহার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 

হইলেন সেক্রেটারি অব ষ্টেট ফর ওয়ার বা সমর সচিব। নৌদপ্ডরে 
যেমন একটি বোর্ড আছে ইহাতেও অনুরূপ একটি পরামর্শদাতা পরিষদ 
হিসাবে ছয়জন সদস্য বিশিষ্ট আমি কাউন্সিল ( ঠা 0081101] ) 

আছে। কিন্তু সমরসচিবই দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে কাধ্য পরিচালন! 

করেন। 

বিমান দগুর (41: 7110850 ) : 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইহা একটি স্বত্ব দপ্তরে পরিণত হয়। প্রথমে 

বেসামরিক বিমানবহরও ইহার কর্তৃত্বাধীনে ছিল, কিন্তু এখন আর তাহ! 
নই | বিমানমন্ত্রী ইহার ভারপ্রাপ্ত | 
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প্রতিরক্ষা! দগ্ডর (190 01 10660০6 ) £ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধ সংক্রান্ত তিনটি মন্ত্রকের মধ্যে ঘনিষ্ট 
যোগাযোগ রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী পদের 
উদ্ভব হয়। চাচ্চিল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তিনিই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কাজও 

করিতে থাকেন । যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর 1946 সালে স্থায়ীভাবে স্থল, 
নৌ ও বিমামবাহিনীর দপ্তরগুলির উপরে একজন প্রতিরক্ষামস্ত্রী বসান হয় 
এবং প্রতিরক্ষা সম্পকাঁয় যাবতীয় ব্যাপারে তিনিই ক্যাবিনেটে এ তিনাট 
দপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করেন । এ তিনট দণ্ডরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ নিজ নিজ 
দপ্তরের দেনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিলেও ক্যাবিনেটে তাহাদের 

আসন হারান | 

পররাষ্ট্র দপ্তর (7০687 06০০ ) £ 

পররাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় এই মন্ত্রকের আওতায় পড়ে । ইহার 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইলেন পররাষ্ট্র সচিব (9606181% ০07 96806 00: [01915 
40815 ) | সারা বিশ্বে বিটেনের গুরুত্বপূণণ স্থান বিবেচনা করিলে এই 
মন্্কটির স্থান খুবই উচ্চে; অর্থদপ্তরের পরই ইহার গুরুত্ব । লুণওনস্থিত 
দপ্তর ছাড়াও সার! পুথিবীব্যাপী বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে ইহার কর্মচারীরা 
ঘাঁহাদের বল৷ হয় বৈদেশিক বিভাগীয় কন্্চার্রী (6019180 9675109 ) 
ছড়াইয়া আছেন | ইহাদের মাধ্যমে পররাষ্ী দপ্তর বিভিন্ন দেশের সহিত 
কূটনৈতিক সম্পক পরিচালনা করেন । 

ওপনিবেশিক দপ্তর ও কমনওয়েঙ্গথ সম্পর্ক দগুর (0010719] 06806 
8710 ০0100108010 52160) চ₹61961075 006 ) £ 

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বিটেনের বিস্তৃত সায়াজ্য গড়িয়া ওঠায় 
একটি কেন্দ্রীয় তত্বাবধায়ক সংস্থার প্রয়োজনে 1854 সালে ওপনিবেশিক 
দপ্তর গঠিত হয়| বেশ কিছু সময় সাম়াজ্যের সকল অংশই এমন কি 
ক্যানাডা অদ্রেলিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশ স্বায়ত্ুশাসনের পথে তখন 
কতকটা অগ্রসর হইয়াছিল সেগুলিও এই দপ্তরের আওতায় ছিল। 

1925 সালে স্বায়তুশাসনশীল ডোমিনিয়নগুলির সহিত সহপক নিয়ন্ত্রণের 

জন্য একটি স্বতন্ত্র দপ্তর স্থাপিত হয় । ইহার নামকরণ হয় ডোমিনিয়ন 
দপ্তর, যদিও দৃইটি দপ্তরই একই মন্ত্রীর অধীনস্থ থাকে | 1930 সালে 
ডোমিনিয়ন দপ্তর একজন স্বতন্ত্র মন্ত্রীর অধীনে দেওয়া হয়। প্রশাসনের 
দিক হইতে সাম্রাজ্যের স্বায়তশাসিত দেশগুলি ও স্বায়ভশাসিত নয় এমন 



শাসন বিভাগ 119 

দেশগুলির মধ্যে একটা স্পষ্ট বিতাজন রেখা টানা হয়| এই ডোমি- 
নিয়ন দপ্তরই বর্তমানে কমনওয়েল্খ সম্পর্ক দপ্তরে ক্মপান্তরিত হয় । 1947 
সালের পৃব্বে অবিভক্ত ভারতের তত্বাবধানের জন্য ভারত সচিবের 
€96০166215 ০9089 01 [77019 ) অধীনে 17019 070০6 বা ভারত 
দপ্তর ছিল | 1947 সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে ভারত দুইটি 

ডোমিনিয়ানে ( ভারত ও পাকিস্তান ) বিভক্ত হইলে এই দৃইটির কমনওয়েল্থ 

সম্পর্ক দপ্তরের আওতায় চলিয়া যায় এবং তারত সচিব ও ভারত দপ্তর 

বিলুপ্ত হয় । কিছুদিন পরে দুইটি দেশই রাজার আনুগত্য বঙ্জন করিয়। 
প্রজাতন্বে পরিণত হয়, কিন্ত কমনওয়েন্থের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করিয়া । 

পাকিস্তান অবশ্য খুব সম্পৃতি এ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, যেমন সিংহলও 
সম্পৃতি কমনওয়েল্থ সম্পক ছিন্ন করিয়৷ শ্রীলঙ্কা নাম গ্রহণ করিয়াছে । 
ইহারা আর কমনওয়েলথ দপ্তরের আওতায় নাই যদিও ভারত এখনও 

আছে। 

স্বরাষ্ট্র দ্তর (77796 088০০) : 
দেশের আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যা এবং বিশেষতঃ অন্যান্য দপ্তরে 

বন্টিত হয় নাই একপ নানা কাধ্যের দায়িত্ব এই দপ্তরে বর্তায়] 

আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ভার, নাগরিকত্ব দান সম্পকিত কাধ্য, সাধারণ 
নিক্বাচনের ব্যবস্থাপনা, রাজার নিকট মাজ্জনা ভিক্ষার আবেদনপত্র সম্বন্ধে 

সিদ্ধান্ত প্রভৃতি নানাবিধ কাধ্যের ভার এই দপ্তরের উপর ন্যস্ত । 
প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির মোটামুটি বিবরণ উপরে দেওয়া হইল । 

এছাড়া আরও অনেক দপ্তর আছে যেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ । সেগুলির 
নাম দেওয়া হইতেছে । তাহাদের নাম হইতেই তাহাদের কাধ্যের একটা 

ধারণা পাওয়া যাইবে । এগুলির মধ্যে অধিকাংশই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
হইতে উত্তৃত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য এবং ব্রিটেনকে 
যতটা সম্ভব জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য স্থাপিত হইয়াছে । 
এগুলি হইল, বাণিজ্য বোর্ড ( 8০৪1৫ ০£ 7৪৫6 ), বোর্ডের সভাপতিই 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং কাধ্যতঃ পরিচালনা করেন ; কৃঘি, মৎস্য ও খাদ্য 
দপ্তর (111019019০1 4১200910916, 77151051795 20 ০০৫); শ্রম ও 

জাতীয় সেবা দপ্তর ( 1110150% ০ [86081 8100 8009] 96:5106 ) ১ 

জালানি ও বিদ্যৎ্শক্তি দণ্ডতর (71101909 0£ চঘ51 800 ০জ€ ) রর 

পর্তদপ্তর (1410150 ০৫ %/০5 ) ; যানবাহন ও অসামরিক বিমান 

দগ্তর (17510156190? 11805006800 0151] £519007 ) ১ গৃহসংস্থান 
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ও আঞ্চলিক শাসন দপ্তর (2110190% ০ 70051088100 10০81 
9০956009601) ; শিক্ষা দপ্তর ( 11150 ০৫ 18000096105 ) ; স্বাস্থ্য 

দপ্তর (€ 1১1101505০0? 176916) ) : পেন্সন ও জাতীয় বীমা দপ্তর 

( 70195 ০1 19510510115 8050 19610109] 11050121706 ) : বৈজ্ঞানিক 

ও শিল্প সংক্রান্ত গবেঘণা দপ্তর (70981100610 0? 901610650 5৪2) 

[7005019] [5968101) ) ; ইত্যাদি ইত্যাদি । 

কয়েকটি প্রধান প্রধান দপ্তর যেমন অর্থদপ্তর, পররাষ্ট্র দপ্তর ব' প্রতিরক্ষা 
দপ্তর এগুলি ছাড়া অন্যগুলির প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হইয়া থাকে । 
কখনও নামের পরিবর্তন, কখনও কাধ্যের পুনবিন্যাস, কখনও কোনটি 

বিলোপ করা হয় বা দূইটিকে যুক্ত করিয়৷ নৃতন নামে দপ্তর গড়া হয়, 
আবার প্রয়োজনমত সম্পূর্ণ তন দপ্তরও স্থষ্টি করা হয়। ইহাদের কোন 
স্থিতিশীলতা নাই । 

কারী কর্মচারীবৃন্দ ( 7১61702186186 0151] 9০75106 ) £ উৎপত্তি, সংগঠন, 

নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি £ 

আমরা পৃব্বেই সিভিল সাভিস সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলিয়াছি, 
এখন তাহার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিব | 

উৎপত্তি: প্রথমেই ব্রিটেনে বর্তমান সিভিল সাভিস সংস্থার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে বল! দরকার | বহপৃব্রে সরকারী কাজ সম্পাদন করিতেন রাজকীয় 
সংসারের কর্খ্রচারীরা । ক্যাবিনেট প্রথার উত্তবের পর ইহা বেশ কিছুদিন 
পর্যস্ত উমেদারির ( 086011985) ভিত্তিতে চালিত হইত, অর্থাৎ মন্ত্রীরা 
তাহাদের আত্বীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা রাজনৈতিক সমর্থকদের আত্বীয় 
বান্ধবদের নিয়োগ করিতেন । কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মত ভিন্ন দল ক্ষমতায় 
আসিবার পর ইহাদের কর্মুচ্যুত করিয়া নূতন ক্যাবিনেটের উমেদারদের 
নিয়োগ করা হইত না। একবার নিযুক্ত হইলে তীহারা অবসর গ্রহণের 
বয়স অবধি বহালি থাকিতেন | ইহার ফলে সরকারী চাকুরিতে বহু 
অযোগ্য, অলস ও অকর্মণ্য লোকের স্থান হইত, এবং সিভিল সাভিসের 
কন্মদক্ষতা ব্যাহত হইত। তৎকালীন সিভিল সাতিসকে কেন্দ্র করিয়া 
সমকালীন ইংরাজী সাহিত্যে অনেক ঘ্যঙ্জ বিভ্রপাস্বক রচনা! প্রকাশিত 
হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে বিক্ধপ সমালোচনাও হয়| ইহার সংস্কারের 
প্রয়োজন বিশেষ করিয়া অনুভূত হয় । উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
এই সংস্কার সাধিত হয় এবং উল্লেখযোগ্য বিঘয় হইল এই সংস্কার বিষয়ে 
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বিটেন ভারতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ইষ্ট ইত্ডয়া কোম্পানীই 
ভারতে তাহাদের কন্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে উমেদারি প্রথার 

(1990077955 ) পবিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগ্যতা 

ও দক্ষতার নীতি গ্রহণ করে । ব্রিটেনে 1855 সাল হইতে 1870 সালের 
মধ্যে ক্রমে ক্রমে পুরাপুরি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই স্থায়ী কর্মচারী 
নিয়োগের একমাত্র প্রবেশ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং এ 
ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব নির্যু'ল করিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালন! 

সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রণয়ন করা ও তাহা কাধ্যকরী করিবার তারও 
সিভিল সাভিস কমিশন নামে একটি রাজনীতি নিরপেক্ষ স্বাধীন সংস্থার 
উপর ন্যস্ত করা হয়। তাহার পরও বিভিন্ন সময়ে এই পদ্ধতির উন্নয়নের 

জন্য রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত ও তাহাদের সুপারিশ অনুযায়ী নানা 
সংস্কার সাধিত হইয়া সিভিল সাভিস বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে 
যাহা বহিবিশে একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছে এবং অনেক দেশ 

যাহার ধাচে নিজেদের সিভিল সাভিসকে পুনর্গঠন করিয়াছে | বিশেষ 
করিয়া যেসব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে সে সব দেশে এই ধরণের 
স্থায়ী সিভিল সাভিস প্রায় অপরিহাষ | 

সিভিল সান্তিসের সংগঠন :__পর্র্বেই বলা হইয়াছে যে সিভিল 
সাভিস বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। এখন সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
প্রয়োজন । ব্িটেনে সিভিল সাভিস সংগঠনের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়__ 
$1) অখণও্ত, 02) অবাধ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগ- 
পদ্ধতি, (3) কাধ্যের প্রভেদ অনুযায়ী স্তরভেদ এবং তদন্যায়ী প্রবেশিকা 
পরীক্ষার বিন্যাস | নিম্নে বিভিন্ন স্তরের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 

হইতেছে । 

(1) গ্যাভমিনিষ্ট্রেটিভ শ্রেণী :_এই শ্রেণীটি সংগঠনের শীর্ে 
অবস্থিত। প্রায় তিন হাজার কন্দী এই শ্রেণীতে পড়ে। বিভিন্ন দপ্তরের 
স্থায়ী প্রধান কশ্মচারী পামানেণ্ট ( স্থায়ী) সেক্রেটারি হইতে শুরু করিয়া 
ডেপুটি সেক্রেটারি, আগার সেক্রেটারি, গ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি, প্রিন্সি- 
প্যাল, গ্যাসিষ্টাণ্ট প্রিন্সিপ্যাল পধ্যন্ত ক্রমিক নিম্বগামী স্তরে বিন্যস্ত । 
সববসাকুল্যে এই শ্রেণীর কর্পচারীর সংখ্য। তিন হাজারের কিছু অধিক 

হইয়া থাকে । ইহাদের কার্ধ্য হইল ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের প্রশাসনের নীতি 

নির্ধারণের ব্যাপারে সকন্র প্রকার সাহায। করা, যেমন প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
ও কাগজপত্র সরবরাহ করা, কোন নীতি বূপায়ণে বিভিন্ন বিকল্প পম্থার 
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প্রস্তাব দেওয়া, মন্ত্রীর প্রস্তাবের সন্তাব্য কৃফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়৷ দেওয়া 
এবং মন্ত্রীরা এসবের ভিত্তিতে নীতি নিদ্ধারণ করার পর উহা সফল 

জপায়ণের জন্য অকৃণ্ঠ চেষ্টা করা, এমনকি নীতিটি যদিও তীহাদের 

'নিজস্ব মতামুযায়ী নাও হয়। তাছাড়া দপ্তরের অধস্তন কর্দুচারীদের 
নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করা ও প্রত্যেকট নৃতন ক্ষেত্রে দপ্তরের প্রচলিত নিয়ম 
কানুনগুলির ব্যাখ্যা করিয়া প্রয়োগ করা । সুতরাং প্রশাসনের সাফল্য 

অনেকাংশেই এই শ্রেণীর কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা, 
পরিণত বিচারবুদ্ধি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়গুলির কৃতী স্বাতকোপাধিধারীদের মধ্য হইতেই ইহাদের সংগ্রহ 
করা হয়? যে প্রতিষোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ইহারা এই শ্রেণীতে 
প্রবেশাধিকার পান সেই পরীক্ষার বিষয়গুলি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সান্মানিক স্বাতক ডিগ্রির পাঠ্যতালিকা হইতেই নিব্বাচিত। ধাহারা 

এই পাঠ্যক্রমের তিত্তিতে পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীণ হন তাহাদের 
নিকট এই শ্রেণীর কর্মচারীদের যে সব গুণ থাকা প্রয়োজন বলিয়৷ উল্লেখ 
করা হইয়াছে সেগুলি আশ! করা যায় । এখানে উল্লেখ করা যায় যে 

বিটিশ পিভিল সাতিসের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশের জন্য পরীক্ষাগুলি ব্রিটিশ 

শিক্ষাব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ধাপের সহিত সামপ্রস্য রাখিয়া পরিকল্লিত হইয়াছে 
এবং বিভিন্ন শ্রেণীর কাধ্যের গুরুত্বের মানের উপযোগী করা হইয়াছে । 
বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষা দেওয়ার বয়ঃসীমাও সেইভাবে নির্ধারণ করা 
হইয়াছে । 

এ্যাডমিনিষ্রেটিভ শ্রেণীর পরীক্ষা বিশৃবিদ্যালয়ের সাম্মানিক স্বাতক 

ডিগ্রীর পণ্য ক্রমের সহিত সমতা রক্ষা করিয়াছে এবং বয়ঃসীমা 203 হইতে 
24 নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । অনুবূপভাবে ইহার পরবত্তী স্তর এক্সিকিউটিভ 
(2০৪৮৩ ) শ্রেণীর জন্য নিদ্দিষ্ট পরীক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক 
স্তরের শেঘ পরীক্ষার সমপর্যায়ে রাখা হইয়াছে এবং প্রবেশের বয়ঃসীম। 

17% হইতে 19 নিদ্দি্ট হইয়াছে । পরবত্তী স্তর কেরাণীশ্রেণীর € ০190681 
-91858 ) জন্য নিদ্দিষ্ট পরীক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী স্তরের 
পায়ে স্থির হইয়াছে এবং তাহারা আরও কম বয়সে চাকুরীতে প্রবেশ 
করে, সাধারণতঃ 16-17 বৎসর বয়সে । 

2) এক্সিকিউটিভ শ্রেণী ( [০০059 (01895 ) £ 

: এই শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রধান কাধ্য হইল দপ্তরের বিতিরন সমস্যা 
সগ্বন্ধে প্রাথমিক খোঁজখবর করা এবং প্রয়োজনীয় সবরকম তথ্য সংগ্রহ 
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করা এবং সেগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করিয়া! সাজান এবং উহার উপর 
নিজন্ব মন্তব্য রাখা | ছোটখাট বিষয়ে তাঁহারা বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী 
সিদ্ধান্ত লইতে পারেন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহারা নিজেদের মন্তব্যসহ 
উদ্ধতন কতৃপক্ষের নিকট কাগজপত্র সরবরাহ. করেন এবং সিদ্ধান্তের 
দায়িত্ব তাহাদের উপরই ছাড়িয়া দেন । এই শ্রেণীর কর্মচারীদের সংখ্যা 

সাধূরণতঃ সত্তর হাজারের কিছু অধিক হয়। ইহাদের মধ্য হইতে 
কিছুসংখ্যক কন্দী যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া 
থাকেন | 

€3) করণিক শ্রেণী (01971081 01855 ) £ 

এই শ্রেণীর কর্মচারীরা দপ্তরের গতানুগতিক (1991105 ) দৈনন্দিন 
কাজগুলি করিয়া থাকেন যেখানে নিজস্ব বিচারবিবেচনার বিশেষ অবকাশ 

থাকে না, যেমন নথিপত্র সাজাইয়। রাখা বা খুঁজিয়া বাহির করা, 

বাধ নিরম অনুযায়ী হিসাব প্রস্তুত করা বা কাহারও প্রাপ্য নির্ণয় করা, 
উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কোন বিঘয়সংক্রান্ত নথিপত্র হইতে 
সারাংশ চুম্বক করা বা অনুলিপি করা, চিঠিপত্র যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা 
ইত্যাদি । ইহাদের মধ্যে আর একটি সাহাব্যকারী শ্রেণী থাকে যাহারা! 
প্রধানত: যাস্তিক কাধ্যসমৃহ করিয়া থাকেন, যেমন টাইপরাইটার, ডুপ্নিকেটিং 
মেসিন ও অন্য নানাবিধ যন্ত্রের কাজ করিয়৷ থাকেন । ভাল কাজ 
করিলে ইহারা উদ্ীতন স্তরে উন্নীত হন | 

এই দূই শ্রেণীর কন্মীর সংখ্যা সব্বাধিক, প্রার দেড় লক্ষের মত। 
ইহাদের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত লইতে হয় না, শুধু নির্দেশমত কাজ 
করিয়াই ইহারা ক্ষান্ত | 

(৫4) জঅর্ব্বনিন্প শ্রেণীর কর্মচারী (116558056739] ০৫০. ) £ 
আমাদের দেশে বর্তমানে যাহাদের চতুর্থ শ্রেণীর কন্মচারী বলা হয় 

তাহারাই এই শ্রেণীতে আছেন। যেমন পিওন, বেয়ারার, বার্তাবহ, 

দারোয়ান, দপ্তরি, লিফট্ম্যান, ঝাড়,দার ইত্যাদি । ইহাদের কাজে বিশে 
বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না । সুতরাং ইহাদের চাক্রাঁতে প্রবেশের জন্য 
কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই । 

উপরোক্ত চারিশ্রেণীর কর্মচারী ছাড়া বর্তমান যুগে প্রশাসনে আরও 
এক শ্রেণীর কম্মীরি বিশেষ প্রয়োজন । সেটি হইল বৃতিমূলক বিশেষজ্ঞ ও 
প্রযুজিবিদ্যাবিদ্ শ্রেণী | পৃবর্ববাণিত চারি শ্রেণীর সাধারণ প্রশাসনের কন্মীদের 
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বিভিন স্তরে ইহাদের সাহায্য অপরিহাষ হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে 

আছেন আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি ও ডাক্তার, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানগবেঘক, 

পরমাণুবিজ্ঞানী ইত্যাদি । কোন মন্ত্রী দপ্তরের কর্মচারীদের সহযোগিতায় 
একটি নীতি নিদ্ধীরণ করিলেন । উহা কাধ্যকরী করিতে অনেক সময়ই 
নতন আইনের প্রয়োজন হয় ব1 বর্তমান আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। 
দপ্তরের প্রধান. সচিব আইনের বিষয়বস্তর প্রস্তাব দিতে পারেন, কিন্ত 

পার্লামেণ্টে দাখিল করিবার জন্য খসড়া প্রণয়নের জন্য আইনজ্ঞের প্রয়োজন । 

অনুব্ূপতাবে পৃত্তদপ্তরে ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতিদের সাহায্য দরকার, স্বাস্থ্য দগ্তরে 

ডাক্তারদের সাহায্য প্রয়োজন । প্রতিরক্ষা, কৃষি প্রভৃতি দপ্তরে বিভিন্ন 

বিতাগের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান গবেঘকদের, সাহায্য আবশ্যক | এইসব 

বিশেষজ্ঞদের নিয়োগের জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই | 

প্রয়োজনমত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং পদপ্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই 

করিবার জন্য সাক্ষাৎকার মাধ্যমে নিয়োগ হইয়া থাকে । 
প্রথম তিনশ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 

মাধ্যমে হইয়া থাকে বলা হইয়াছে | এই পরীক্ষার কিন্ত বিশেষত্ব 

এই যেষে কার্যে নিয়োগের জন্য এই পরীক্ষা লওয়া হয় সেই 

কাধ্যে যেসব জিনিঘ জানা প্রয়োজন তাহার সহিত পরীক্ষার কোন 

মিল নাই | পরীক্ষাটি পদপ্রার্থীদের সাধারণ যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও 

কর্মনিষ্ঠারই পরিমাপ করিবার জন্য পরিকল্পিত। ইহার অন্তনিহিত 

ভাবাটি হইল এই যে যে ব্যক্তি এইসব গুণের অধিকারী সে যে কোন 

কার্যে সাফল্যলাভি করিতে পারে । কাজের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের 

প্রয়োজন সে কাজ করিতে করিতেই তাহা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিবে । 

কাধ্যের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন সেট! তেমন বড় বা 

নয় | আর একটি বিশেষত্ব হইল যে এই পরীক্ষা পরিচালন! করার জন্য 

একটি রাজনীতি নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন সংস্থা আছে বিটেনে যাহার নাম 

সিভিল সাভিস কমিশন । এই কমিশনের সদস্যগণ সকল প্রকার রাজনৈতিক 

প্রভাবমুক্ত] সুতরাং তীহার৷ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতার 
যথাযথ মূল্যায়ন করিতে সমর্থ হন । 

ভ্রিটিশ দিভিজ সািসের আচরণ বিধি : 
গত শতকে ব্রিটিশ সিভিল সাভিসকে উমেদারি প্রথার কৃফল হইতে মুক্ত 

করিয়া যোগ্যতার তিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করায় উহার একটি নৃতন অধ্যায় 

সুচিত হয় | এই সময়ে সিভিল সাতিসের যে আচরণবিধির এ্রীতিহ্য গড়িয়) 
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উঠিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই আচরণবিধি মূলতঃ কতকটা। 
পালামেণ্টের আইনে এবং কতকটা সরকার ও সরকারী দপ্তরের নির্দেশ, 

উপদেশ এবং নিয়মকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও বর্তমানে উহা৷ 'ডাক্তার 
বা ব্যবহারজীবীদের বৃত্তিগত আচরণবিধির মতই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত 
নৈতিক আচরণে পরিণত হইয়াছে । ইহার জন্য বাহিরের কোন চাপের 

দরকার হয় না| এই বিধি লঙ্ঘন করিলে লজ্ঘনকারী জনসাধারণের এবং 

সহকন্মীদের চক্ষে এতই হেয় হন যে কোন সরকারী কন্মচারীই সাধারণতঃ 
তাহা করিতে সাহস করেন না। এই কারণে ব্রিটিশ সিভিল সাভিস অন্য 

দেশের অনুকরণযোগ্য আদশ হইয়৷ দাড়াইয়াছে । ব্রিটিশ সিভিল সাভিসের 

নিরপেক্ষতা, অর্থনৈতিক দুনীতি ও রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্তির 
এতিহ্য প্রার প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে | ইহা সম্ভব হইয়াছে বিশেষ 

করিয়া এই কারণে যে সকল রাজনৈতিক দলই সিভিল সাভিসের এই 

ঘঁতিহ্যের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লুইয়াছে এবং কি শাসকদল বাকি 

বিরোধীদল কেহই ইহাদিগকে দলীয় রাজনীতির আবর্তের মধ্যে আনিতে 

চায় না। এই কারণেই সিভিল সাভিসের পক্ষে অনায়াসে বিপরীত 

রাজনৈতিক দলের সরকারের প্রতি সমান আনুগত্য দেখান সম্ভব হয়। 
1945 সালে যখন শ্রমিকদল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয় মতাদর্শের দিক হইতে তাহাদের আগ্গের রক্ষণশীল সরকারের 
সহিত এতই বৈষম্য ছিল যে আশঙ্কা হইয়াছিল সিভিল সাভিস নৃতন 

সরকারের এতটা ভিন্ন নীতির জঙ্ষে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে 

পারিবে কি না। বিশেষ করিয়া সিতিল সাভিসের শীর্ষস্থিত শ্রেণী যে 

সামাজিক স্তরভুক্ত তাহাদের শ্রমিকদলের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি জাতীয়করণ 
কাধ্যক্রমের প্রতি সহানুভূতি থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ততৎসত্বেও দেখা! 
গিয়াছে যে তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি না থাকিলেও কর্তৃব্যজ্ঞানে 

তাহারা শ্রমিকদলের এই নীতি বূপায়ণে কোনরূপ অবহেলা করেন নাই ॥ 

ইহাই হইল ব্িিটিশ সিভিল সাভিসের বিশেষ কৃতিত্ব যাহার কারণে 

মন্ত্রিসভার পালা বদলের পরও ইহাদের পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত 
হয় না। ফলে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে এবং জাতি 

প্রশাসকমণ্ডলীর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার সুবিধা ভোগ করে । 

'স্ন্ত্রিমগুলী ও সিভিল সাতিসের মধ্যে পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক 
-দিপন : 

এখন আমরা বিটিশ প্রশাসন যন্ত্রের দুইটি প্রধান অঙ্গের মৃধ্যে 
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পার্থক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব । একটি অঙ্গ 
হইল মন্ত্রীযগ্ডলী যাহা সর্বসাকলোযে সংখ্যায় দূুইশতের মত যাহারা 
প্রশীসনযন্ত্রেরে চালকশক্তি (29019 1১০৮৩.) জোগান এবং দিকৃ 

নিদেশি করেন অপর অঙ্ার্ট হইল বিভিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত বিরাট 
কন্মীবাহিনী যাহ] সমগ্রভাবে দিভিল সাভিস বলিয়া অভিহিত | ইহা 

বর্তমানে সংখ্যায় প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি, কিন্তু রাষ্ট্রের কম্মপরিধি. 
ক্রমাগত সমপ্রসারণের ফলে ইহা ক্রমবর্ধমান । ইহার একটি বৃহৎ 

অংশ লগ্ডণের হোয়াইট হল পলীতে কেন্দ্রীভূত এবং অপর অংশ দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকিয়া সরকারের জনসেবামূলক কন্বকাণ্ড 

নাগরিকদের দুয়ারে দুয়ারে পৌছাইয়া দেয় এবং এইভাবে নৈব্যক্তিক 
সরকারকে মূর্ত করিতে সাহায্য করে । 

প্রশাসনের উল্লিখিত দৃইটি অঙ্গের মধ্যে পার্থক্য এইভাবে চিহ্নিত 
করা হয়, একটি হইল রাজনৈতিক, অপরটি অরাজনৈতিক ; একটি 

অস্থায়ী, অপরটি স্থায়ী, একটি অবিশেঘজ্ঞ প্রশাশক, অপরটি বিশেঘভ্ঞ ; 
একটি অপেশাদার, অপরটি পেশাদার, একটি নিদেরশদানকারী, অপরটি 
নিররেশিপালনকারী । মন্ত্রীরা প্রশাসনে প্রবেশ করেন রাজনীতিরই মাধ্যমে, 

নিবর্বাচনে যে রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ নিবর্বাচকমণ্ডলীর অনুমোদন 
লাভ করে, সেই দলই “সরকার* গঠন করে এবং মন্ত্রীমগুলীকেই 

তদানীন্তন “সরকারঃ (0০৮০1710011 ) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। 
সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী ইহাদের পালামেণ্টের সদস্য হওয়া 
বাধ্যতামূলক । একদিকে তীহারা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল অর্থাৎ 
যতদিন পাল্লামেণ্টের আস্থাভাজন থাকেন ততদিনই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
থাকেন, আবার অন্যদিকে তাহারা পালামেণ্টকে নেতৃত্ব দিয়া থাকেন এবং 

পার্লামেন্টের কাধ্যকলাঁপ নিরন্ত্রিত করিয়া থাঁকেন। স্থায়ী কর্খ্চারীরা 
বা “সিভিল সাভিস+'যাহাদের প্রশাসন' (00101508000 ) বলিয়া 

অভিহিত করা হয়, আগেই বলা হইয়াছে, নিজেদের রাজনীতির আওতা 

হইতে সম্পর্ণ মুক্ত রাখেন | তাহারা পাললামেণ্টের সদস্য হইতে পারেন না, 
শুধু ভোটদান ছাড়া কোনরূপ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে 
পারেন না, যেমন কোন নিব্বাচন প্রার্থীর জন্য ভোঁট ভিক্ষা করিতে পারেন 
না বা প্রকাশ্যভাবে সভায় বর্ততা করিয়া বা লিখিতভাবে সমর্থন 
জানাইতে পারেন না বা নিব্বাচর্ী এজেণ্ট হইতে 'পারেন না, বা 
কোন পত্রপত্রিকায় নিজেদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করিতে পারেন 
না। কতকটা এই পার্থক্যের কারণেই তাহাদের মধ্যে অস্থায়িত্ব ও, 
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স্থায়িত্বের পার্থক্য উদ্ভূত হয় । যেহেতু রাজনীতির ধারা সব্বদাই পরিবর্ভন- 
শীল, মন্ত্রীমগুলীর স্থায়িত্ব সকল সময়ই অনিশ্চিত । 

রাজনীতি হইতে মুক্ত থাকাতেই সিভিল সাভিস স্থায়ী হইতে পারে । 
সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের কাধ্যক'ল অনিশ্চিত বলিয়াই প্রশাসনের 

ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই স্থায়ী কন্মচারীদের প্রয়োজন হয়। সেজন্যই 
তাহাদের চাকরির স্থায়িত্ব একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । 
আইনত: তীহাদের বরখাস্ত করিতে কোন বাধা না থাকিলেও বিশেষ 

কোন দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত না হইলে অবসর গ্রহণের পৃব্বে তাহাদের 
চাকুরি হইতে অপসারণ করা হয় না। 

দুই শ্রেণীর পার্থক্যের গুণ সম্বন্ধে লাউএল (1০৬61 ) বলিয়াছেন,__ 
“একদিকে যুরোপের অধিকাংশ দেশে যে আমলাতন্ত্রের ( 68158007805 )' 
প্রভাব বিদ্যমান তাহা হইতে, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রে বিদ্যমান সরকার 
বদলের সঙ্গে সরকারী কর্মচারী বদলের নীতি (92০15 85516] ) হইতে 
ইংরাজ জাতি রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সরকারী কন্মচারীদের এই 
সুম্পষ্ট পাথ্ক্যের কল্যাণে মুক্তি পাইয়াছে |” 

দুই বিভার্গের মধ্যে আর একটি পাথক্য-_অস্থায়িত্ব ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
পৃব্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 

তৃতীয় পাথক্য--অবিশেঘজ্ঞ (8079150] ) ও বিশেষজ্ঞ (০৮১০) 

সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আমরা পৃব্বেই দেখিয়াছি মন্ত্রীরা এবং 

স্থায়ী কর্মচারীরা কিভাবে স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। তাহা হইতেই এই' 

পার্থক্যের কারণ বোঝা যায় । রাজনৈতিক নেতারাই যখন তাঁহাদের 
দল নিব্বাচনে জয়লাভতি করে তখন সরকার বা মন্ত্রিষগুলী গঠন করেন 
দলের নায়ক হন প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতাদের প্রধানমন্ত্রীই বিভিন্ন 
দপ্তরে মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করেন । মন্ত্রী নিববাচনে প্রধানমন্ত্রী যাহা কিছুই 
বিবেচনা করুন তাহার মধ্যে মন্ত্রীর সংশ্রিষ্ট দপ্তরের কাধ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা 

থাকে না। কোন মন্ত্রীরই কোন দপ্তরের কাধ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকার 
কথা নয়, কেননা তাহারা মন্ত্রীত্ব লাভ করেন রাজনীতিতে সফলতার জন্য, 

প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার জন্য নয়। তাছাড়া জঙ্জ কর্ণওয়াল লিউইস. 

(09018 0০105/8]1 [515 ) মন্ত্রীর কার্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেটা 

খুবই সত্য । তিনি বলিয়াছেন,_““নিজ দপ্তর চালানটা মন্ত্রীর কাধ্য নয়, 
তাহার কার্য হইল এইটি দেখা যে তাহার দপ্তর সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে |" 

তিনি যদি আগ্রহের আতিশয্যে দগ্ডরের খুঁটিনাটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতে যান বিশৃঙ্খলা স্থষ্টির সমূহ সম্ভাবনা এবং তিনি ব্যর্থ হইতে বাধ্য & 
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তাহার কার্য হইল প্রশাসনষম্্কে জনমতের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত করা। 

মন্ত্রিসভার সহিত একযোগে জনমতের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া প্রশাসনের 

নীতিসমহ নির্ধারণ করা, এই ব্যাপারেও তাহাদের সিতিল সাতিসের 

সাহায্য লইতে হয়। নীতি নিদ্ধারিত হইবার পর তাহা কাধ্যে পরিণত 

করার দায়িত্ব প্রধানতঃ সিভিল সাভিসের উপরই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হয় । 

কেননা সেজন্য যেখুঁটিনাটি সম্বন্ধে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রয়োজন 
তাহা তাহাদেরই আছে, মন্ত্রীদের থাকে না। কোন বিশেষজ্ঞের মন্ত্রী 

হাওয়া বাঞ্চনীয়ও নয় | মন্ত্রীর নিজের দপ্তর সম্বন্ধে একটা নিলিপ্ত তাৰ 

লুওয়া প্রয়োজন, তাহাকে নিজের দপ্তরকে সামগ্রিক প্রশাসনের অঙ্গ হিসাবে 

দেখিতে হইবে । নিজের দপ্তরের প্রয়োজনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে 

চলিবে না । কেন না মন্ত্রী হইলেন সমগ্রজাতির স্বার্থের প্রতিভূ। সুতরাং 
তাহাকে তীহার দপ্তরকে সারা দেশের স্বার্থের বাহন করিতে হইবে । 
মন্ত্রী যদি ত্র দপ্তরের কাধ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হন তাহার পক্ষে এই 

সামগ্রিক ও নিলিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, কেননা 

বিশেষজ্ঞের স্বভাবই হইল নিজের বিঘয় বা ক্ষেত্রকে অতিরিক্ত বড় 

করিয়া দেখা | 
তাছাড়া দুইজন বিশেষজ্ঞ কদাচিৎ কোন বিঘয়ে একমত হইতে 

পারেন । সেজন্য মন্ত্রীও বিশেষজ্ঞ হইলে তাহার সহিত অধীনস্থ বিশেঘজ্ঞ 

কর্মচারীদের সহিত প্রতিনিয়ত বিরোধের সম্ভাবনা এবং ফলে প্রশাসনের 

কার্যকারিতা ক্ষগ্র হইবে । অবিশেষজ্ঞ মন্ত্রী ও বিশেঘজ্ঞ স্থায়ী কম্মচারীদের 

সহাবস্থানই' প্রশাসনিক সাফল্যের দিক হইতে ইপ্সিসিত | অবিশেষজ্ঞ মন্ত্রী 

শুধু যে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন তাহা নয়, 
কমন্সভার সঙ্গেও দপ্তরের যোগসূত্রের কাজ করেন । বলা হইয়াছে, 

মন্ত্রী গণতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রের যধ্যে সংঘর্ধরোধকের (9109০%. 86501৮০ ) 

কাজ করিয়া থাকেন | নিব্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রী জনগণের 

ইচ্ছা, চিন্তাভাবনা, আশা আকাজ্জ।, তাহারা কি চান প্রশাসনের কর্মচারীদের 

কাছে পৌছাইয়া দেন, জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় 

ইহাদের তাহা জানিবার স্ুযোর্গ কম | মন্ত্রীর নির্দেশনা ব্যতীত প্রশাসন 
আমলাতান্ত্রিক হইয়া ওঠে অর্থাৎ প্রশাসন চলে জনমতের প্রতি উদাসীনভাবে, 

শুক্ষ নিয়মকানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া এবং দীসূত্রতা দোঘে দুষ্ট 
হইয়া | মন্ত্রীই প্রশাসনকে এইসব ক্রটি "হইতে রক্ষা করেন। আবার 

পার্লামেন্টে ব। বাহিরে প্রশীসনের বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণ হইতে প্রশাসনকে 
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সমালোচনার উত্তর দিয়া আত্মপক্ষ জমর্ন করিবার সুযোগ তাঁহাদের 
থাকে না । এজন্য পার্লামেন্টে কোন স্থায়ী কশ্মচারীকে ব্যর্জিগত- ভাবে 
আক্রমণ করা রীতি বিরুদ্ধ | অন্যায় সমালোচনার উত্তর মন্ত্রীই দিয় 

থাকেন এবং কোন ভুলক্রটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেন, যদিও 
ভুল সিদ্ধান্ত স্থায়ী কন্মচারীর পরামশক্রমেই লইয়া থাকেন । আবার 

কোন সিদ্ধান্ত প্রশংসাযোগ্য হইলে প্রশংসা মন্ত্রীই পান, পরামশদাতা কর্মচারী 

নেপথ্যেই থাকেন। 

মন্ত্রী এবং সিভিল সাঁভিনের মধ্যে আর একটি প্রা একই রকমের 

পার্থক্য লক্ষণীয় । বিটিশ প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য হইল যে দপ্তরের প্রধান 
হন একজন আপেশাদার ব্যক্তি (18 2020 ), কিন্তু অধীনস্থ কর্মচারীরা 
পেশাদার ( 09551091091] ) এবং দপ্তরের কাধ্যে অভিজ্ঞ ; দপ্তরের কাজে 

বহুদিন লিপ্ত খাকিয়া এই অভিজ্ঞতা অজ্জন করেন । এই দুই পক্ষের 
সমনৃয়েই দগুরের কাধ্য সুষ্ঠভাবে চলে । বিদেশীদের কাছে এটা 
বিস্ময়ের ব্যাপার যে একজন অনভিজ্ঞ, অপেশাদার প্রধান কিরূপে এই 
সমস্ত পেশাদার অভিজ্ঞ কন্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব খাটান। সিডনি লে! 

€ 91006 [.0%) এই অবস্থার কৌতুকপ্রদ দিকটা তাহার নিয়লিখিত 
উক্ভিতে স্রস্প্ট করিয়াছেন £-- 

“অর্থদপ্তরে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কেরাণীগিরি পাইতে হইলে একটি 

যুবককে পাটিগণিতের পরীক্ষায় উত্তীণ হইতে হয় | কিন্তু দণডরের প্রধান 
অথমস্ত্রী হয়তো এমন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি যিনি বাল্যকালে যদিও কিছু 
গণিত শিখিয়া থাকেন তাহাও এতদিন পরে ভুলিয়া গিয়াছেন |* 

(44 5০000 00050 70959 21) 6520011)901017 11) 21107106010 ৮6016 

10০ ০801 1010 2 59০০0170 01235 01011551711) 10 1109 [70923016 * 

০ (৪ 01780061107 06 002 12011900001 008 68. 17101016 25০0 

[10217 01 119 ৮0110 ৮/1)0 1825 (51206101) %/17210 11609 76 ০৮০1 

19211760 ৪0০00 98015, ) 1 অহরহই এরপ হয় যে একজন দর্শনের 

অধ্যাপক প্রতিরক্ষা দগ্ুরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হন, একজন লক্বপ্রতিষ্ঠ 

আইনজীবী শিক্ষামন্ত্রী হন, বা একজন চিত্রশিললী পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী 
হইয়া বসেন। | 

কিন্ত মন্ত্রী এবং স্থায়ী কন্চারীদের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা 
থাকিলে ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই । আগেই বলা হইয়াছে যে 
মন্ত্রীকে দপ্তরের কাজ চালাইতে হয় না, সেট। সিভিল সার্ভিসের কাজ । 
মন্ত্রীর কাজ হইল দণ্ুরের সাম'গ্রক তত্বাবধান এবং ক্যাবিনেটের সাহচর্ষে 

9 
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নীতি নিদ্ধারণ | সুতরাং তাহার দপ্তরের কাজে পেশাগত জ্ঞান থাকার 
প্রয়োজন হয় না বরং না থাকাই' বাঞ্ছনীয় আগেই একথা বলা হইয়াছে। 
ব্টিশ শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হইল যে হাকিম হন একজন সাধারণ 
ভদ্রলোক এবং তীহার পেশকার আইনবিদ্ ; দপ্তরের প্রধান যিনি সমূহ 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সাফল্যের কৃতিত্ব লাভ করেন তিনি দপ্তরের 
কাজের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী নন এরং তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী 
নেপথ্যে থাকিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান সরবরাহ করিয়া দপ্তরের 

প্রধানকে ঠিক পথে চালান । এই বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে 
আঞ্চলিক' প্রশাসন পধন্ত সব্ববব্রই লক্ষ করা যায়। প্রশাসনের এই দুই 
বিপরীত অংশের সমন্বয় বিটেনে প্রশাসনের উৎক্ধ ও সাবলীলতা বৃদ্ধিই 
করিয়াছে এবং অনেকেই ইহাকে আদশ ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়। 

থাকে । আমাদের দেশেও এই ব্রপ ব্যবস্থাই প্রবন্তিত হইয়াছে । একদিকে 

ইহণ দেশকে আমলাতন্ত্রেরে দোঘসমহ হইতে মুক্ত রাখিয়াছে, অপরদিকে 
সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে সরকারী কর্মচারী পরিবর্তন প্রথার (5০118 

59667) ) ত্রুটি হইতে মুক্ত করিয়াছে । 

দিছিল সান্ভিষের বিরুদ্ধে আমলা তান্ত্িকতা ও “নয়া দ্বৈরাচারের” 
অভিযোগ : 

বিটিশ সিভিল সাভিসের উৎকর্থ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তা 

সত্বেও উহার বিরুদ্ধে অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন আমলাতান্ত্রিক দোঘে 

দুষ্ট বলিয়া । অধ্যাপক রামসে মুর বলিয়াছেন,--“ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রীর দায়িতের 
অন্তরালে আমলাতান্ত্রিকতা বিরাজ করে ।” (43816800180 ) 11 
[7106120 ) 60015655098 (5 01921 01 201015601191 

1690011510311091? )1 

অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাঘায় _ “21119170617 15 & (001 11) (106 1)21005 

01 171171597 2170 17110156615 &, 001 11 11091091705 ০1 0101915.1? 

অর্থাৎ “পার্লামেন্ট মন্ত্রীর হাতের যন্ত্র মাত্র। আবার মন্ত্রী পরকারী 

কন্মচাঁরীদের হাতের যন্ত্র? 

উপরের বক্তব্যগুলির সত্যতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, কেননা এগুলি 

সত্য হইলে বিটিশ সরকারের গণতান্ত্রিক প্রকৃতিই নস্যাৎ হইয়া যায়। 
পুর্বে মন্ত্রী ও সিভিল সাভিসের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যে 
বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে গণতঙ্বে 
স্রকারী নীতি স্থির করিবার জন্য অভিজ্ঞ সরকারী 45০ সাহাযোর, 
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উপর মন্ত্রীদের একান্ত নির্ভর করিতে হয় কেননা বর্তমান জগতে কি 
প্রশাসনের ব্যাপারে, কি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে, কি অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে 

মন্ত্রী যিনি হন তিনি মূলতঃ রাজনৈতিক নেতা৷ এবং তাঁর কাছে এইসব বিয়ের 
প্রয়োজনীয় বিশেষ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আশা করা যায় না। এছাড়া সংসদীয় 
গণতন্বে মন্ত্রী আজ আছেন কাল নাই। এই অবস্থায় প্রশাসনের 

ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য স্থায়ী কন্মচারীদের একান্ত প্রয়োজন । একজন 

মন্ত্রী একসময় সিভিল সাভিসের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, “আমার ধারণ! 
আমাদের ছাড়াই আপনাদের কাজ চলিতে পারে, কিন্ত আপনাদের ছাড়া 

আমাদের আদৌ চলে না|” এই উক্তিতে যথেষ্ট সত্য আছে। প্রশাসনের 

ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে কোন বিষয়ে মূল নীতিগুলি নিদ্ধারণ করিবার 
জন্য মন্ত্রীদের অনেক কিছু তথ্যের প্রয়োজন হয়, সেগুলি সিভিল সাভিসকেই 
নথিপত্র দেখিয়া সরবরাহ কবিতে হয়, সরবরাহ করিবার সময় উহাদের 

পরিপ্রেক্ষিতে কিরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত মন্ত্রীকে সে সম্পর্কে কন্্চারীরাও 

নিজেদের মতামত ও পরামর্শও দিয়া থাকেন এবং মন্ত্রীদের মতের সম্ভাব্য 

কফল সম্বন্ধেও অনেক সময় সতক করিয়া দেন । অবশ্য চুড়াস্ত সিদ্ধান্ত 
মন্ত্রীরাই গ্রহণ করেন । পার্লামেণ্টে প্রশ্বোস্তরের সময় তথ্য সম্বলিত উত্তর 

প্রণয়ন করিয়া দেন মন্ত্রীদের জন্য সিভিল সাভিসের কর্মচারীবৃন্দ । যথাঁষথ 
উত্তর না হইলে অনেক সময় মন্ত্রীকে নাজেহাল হইতে হয় । আবার 

এই সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন তাহা ব্মপায়নের জন্য যা কিছু করণীয় 
তাহা সিভিল সাতিসকেই সব্বপ্রবত্ে করিতে হয় । অনেক সময় এজন্য 

নূতন আইনের বা বর্তমান আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। সে প্রস্তাব 
সিভিল সাভিসের নিকট হইতেই আসে এবং মগ্্রিসতা তাহা অনুমোদন 
করিলে খসড়া আইন সিভিল সাভিসকেই বচনা করিতে হয়। মন্ত্রী যখন 

খসড়া বিল পার্লামেণ্টে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচালনা করেন আলোচনার 
উত্তর দিবার জন্য মন্ত্রীকে সিভিল সাভিসের সাহায্য লইতে হয় | আবার 

পার্লামেন্টে যে সব আইন পাশ হয় সেগুলি কাধ্যকরী করার ভারও 

সিভিল সাভিসের। 

রাষ্ট্রের কর্মতৎপরতা বিশেষতঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
বর্তমান যুগে খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। কল্যাণধন্মী রাষ্ট্রের আদশগ্রহণই 
তাহার কারণ | সরকারের এইসব কর্ধর্সূচী রূপায়িত করিতে হয় সিভিল 

সাভিসকেই এবং আইনের মাধ্যমে । প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া তীহারাই 

প্রস্তুত করিয়া দেন। মন্ত্রীরা সেগুলি পার্লামেণ্টে পাশ করান। কিন্তু পার্লা- 
মেণ্টের কতকটা সময়াভাবের জন্য কতকটা অজ্ঞতার জন্য আইনগুলি পাশ 
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হয় মোটামুটি সাধারণ তাঘায়, খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়া । আইন কাধ্যে 
পরিণত করিতে খ*টিনাটি নিয়মকানুন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্ট এ আইনেই 

সংশিষ্ট প্রশাসন বিভাগের উপর ন্যস্ত করে । প্রশাসনের এই অপিত 
ক্ষমতাবলে নিয়মকান্ন করাকেই বলা হয় 61558160 16515190101) । 

এইসব নিয়মকানুন যতক্ষণ পধ্যস্ত পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম 
না করে আইনের মর্যাদাই লাভ করে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কর্মপরিধি বৃদ্ধির 
ফলে এই জাতীয় নিয়মকানুনের পরিমাণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
ফলে সিভিল সাভিসের আইনসংক্রান্ত ক্ষমতাও অত্যন্ত ব্যাপক 
হইয়া! দাড়াইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে সীমিততাবে 
বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাও বিভাগীয় কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে । 
যেমন আয়কর বা শুল্ক আদায়ের ক্ষেত্রে ধাধ কর বা শুল্ক নিয়ম- 

মাফিক হইয়াছে কিন প্রাথমিক পর্যায়ে বিচারের ভার উদ্ধতন কর্মচারীদের 
উপরই ন্যস্ত হয়; অবশ্য তাহাদের রায়ে সন্তষ্ট না হইলে সাধারণ 

বিচারালয়ে আপীলের সুযোগ থাকে | প্রশীসনের এই দুই ক্ষেত্রে আইন 
রচনা ও বিচারকাধ্য-- কর্তৃত্ব বিস্তারে অনেকেই আতঙ্কিত বোধ করিয়াছেন 
এবং ইহাকে আমলাতন্ত্রেরে অনধিকার প্রবেশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন ।% 

কিছুদিন পূর্বে লর্ড হিউয়ার্টের ( 16৪11) “7105 টৈওচ্ম [99900119171 

বা “নয়া স্বৈরতন্' নামে বিখ্যাত গ্রন্থে এই ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি আকর্ধণ 
করিলে বিপুল চাঞ্চল্যের স্ষ্টি হয়। কিন্তু এই মত বা দৃষ্টিভঙ্গিতে 
কিছুটা সত্য থাকিলেও ইহাকে অতিরন্ত্রিতি বলা যায়। ইহা সত্য যে 
রাষ্ট্রের কন্মতৎ্পরতা৷ অতিমাত্রায় বৃদ্ধির ফলে এবং তাহার সম্পাদনে বিশেষ 
জ্তীনের প্রয়োজন হওয়ায় মন্ত্রী ও পাললামেণ্টের সাধারণ সদস্যদের 
সময়াভাব ও এরূপ জ্ঞানের অতাবের দরুণ স্থায়ী কন্মচারীদের ভূমিকা অতিরিক্ত 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, অনেক সমর তাহাদের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিতে হয়, কিন্তু তাহারও একটা সীম] থাকিয়া যায় । জুদক্ষ মন্ত্রী 

অধীনস্ত কন্্চারীদের জনসাধারণ কতটা সহ্য করিবে সে সম্বন্ধে সব্বদা 
অবহিত রাখেন এবং তীহারা যাহাই করুন সেই সবেরই জন্য পালামেণ্টে ও 

জনসমাজের কাছে দায়িত্ব যে তীাহাদেরই বহন করিতে হইবে একথাটাও 
তাহাদের সব সময় স্মরণ করাইয়া দেন। সুতরাং স্থায়ী কন্ধ্চারীরা 
নিজেদের কর্তৃত্বের সীমার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না এবং যেখানে 
স্থায়ী কম্মচারীরা৷ এইভাবে সব্বদা নিয়ন্ত্রিত, আমলাতন্ত্র বলিতে যাহা বোঝায় 

* পরে এসম্বন্কে জারও বিশদ আলোচনা কর! হইয়াছে। 
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সেই অর্থে তাহাদের আমলাতগ্ব বলা যায় না। ব্রিটেনে মন্ত্রী, পার্নামেণ্ট 
ও সিভিল সাতিসের পারস্পরিক সম্পর্কের যে এতিহয গড়িয়া উঠিয়াছে তাহ! 

আমলাতান্িকতা৷ অভ্যুদয়ের অনুকূল নয়। সেদিকে প্রবণতা দেখ ' দিলে 
জনমতের চাপেই তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় । 

শা এক 

90009(60 7₹6৪011728 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 
আউন বিভাগ (৯) পাামেণ্ট 

(7957519657৩ (1) 1১811187167) 

এখন আমর ব্রিটিশ শাসনতম্বেয় সব্র্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ 
পার্লামেন্ট জন্বন্ধে আলোচনা করিব। যে কোন দেশের শাসন ব্যবস্থাতেই 
আইন বিভার্গের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ন, কেননা সুঘম সমাজব্যবস্থা 
আইন ছাড়া চলিতে পারে না। বিশেষ করিয়া বিটেনের মত সংসদীয় 

গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব সব্বাধিক। যেহেতু পালামেণ্টই এই শাসনব্যবস্থার 
মধ্যমণি । পালামেণ্টকে ধিরিয়াই ইহার সকল কন্মতৎপরতা প্রবাহিত | 
যদিও ব্রিটিশ আইন বিভাগকে সংক্ষেপে পালামেণ্ট এই আখ্যা দেওয়। 
হয় ; ইহা কিন্তু একটি ত্রিমুখী সংস্থা যাহার তিনটি অংশ হইল,_ রাছা 
বা রাণী, হাউস অব্ কমন্স ও হাউস অব লর্ডস। বহু প্রাচীনকালে 
অবশ্য আইন প্রণয়নে রাঁজারই প্রায় একাধিপত্য ছিল বল চলে । রাজ্যের 

গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মন্ত্রণী লইয়। তিনিই শাসনও করিতেন আইনও 
করিতেন । দীর্কালব্যাপী এ্রতিহাসিক বিবর্তনের ফলে আইন বিভাগে 
বর্তমান ত্রিমুখী ব্রপের আবিরীব হইয়াছে এবং এই সংস্থার মধ্যে আবার 
রাজার ভূমিকা নামমাত্র দাঁড়াইয়াছে। তারপরে লর্ডসভার ভূমিকা এবং 
কমন্সসতার গুরুত্ব সব্বাধিক হইয়া দীড়াইয়াছে | অনেক সময় পার্লামেন্ট 
বলিতে কমন্সসভাকেই বোঝান হয় । 

পার্গামেণ্টের এভিহাজিক বিবর্তন : 

বন্তমানে পালামেণ্টের অবস্থান, ভূমিকা ও কাধ্য প্রভৃতি ভালভাবে 

পরিচয় থাক] প্রয়োজন | আমরা সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিব । 

পালামেণ্টকে অনেক সময় বিজ্রপাত্বকভাবে “21006 31700 বা 
“কথা বলার জন্য সমাবেশ” বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও ইহাতে কতকটা 

সত্য নিহিত আছে। ননিা। জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা ও 

বিতর্ক বরাবরই এই সংস্থার একা বিশেষ দিক । “পাললামেন্ট'' শব্দটির 

ব্যুৎপত্তিগত অথও এইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ণ করে। ইংরাজী 
শব্দটি “08116716109? অর্থাৎ “5752100% 0116 01170,” বা “মনের 

কথা বলা'' হইতে উৎপত্তি । এক সময় মঠে সন্স্যাসীরা নৈশ ভোজনের 
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পর যে আলোচনায় মিলিত হইতেন তাহাকেও পালামেন্ট বলা হইত । 

শব্দটির আধুনিক অর্থে প্রয়োগ হয় ইংল্যাণ্ডে রাজা প্রজাদের কাছে 
অর্থ সংগ্রহের জন্য গণ্যমান্য প্রজাদের যে সমাবেশ আহবান করিতেন 

সেই সম্পর্কে। স্যাক্সন রাজাদের আমলেও “উইটান” বা “উইটনাগেমট' 

( "1180, 5/16611258006) নামে সমাবেশ আছত হইত । নন্র্যান রাজাদের 

আমলেই এই সংস্থা একটা স্প্টরূপ গ্রহণ করে, যদিও তখনও হহা 

আজকালকার মত নিয়মিতভাবে বসিত না বা ইহার এত ক্ষমতা বা 
কর্মতৎপরতা ছিল না । বিভিন্ন সময়ে 01626 0০9810011; বা 'মহাপরিঘদ? 

40808. 7২০15 “বা “রাজার পরিষদ" নামে অভিহিত হয়। প্রথম দিকে 

কিন্ত রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে আলোচনাই ইহার একমাত্র 
কাধ্য ছিল। ক্রমে ক্রমে ইহার কর্শতত্পরতা এবং তাহার সঙ্গে ইহার 

সাংবিধানিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইতে থাকে । পার্লামেণ্টের এই ক্রমবিবর্তনের 
ধারাকে মোটামুটিভাবে নিম্রোক্ত চারটি যুগে বিভক্ত করা যায় । 

1. গঠনোন্মুখ যুগ- মধ্যযুগীয় পার্লামেপ্ট_ ত্রয়োদশ শতক হইতে 
পঞ্চদশ শতক পধান্ত ; 

রি তার জন্য সংগ্রাম--টুডর ও টুয়া্ট রাজাদের যুগ- ঘোড়শ ও 

সপ্তদশ শতক ; 

3. ক্ষমতার সংগ্রামে জয় ও তাহার পর আধিপত্য বিস্তার_ অষ্টাদশ 

শতক ও উনবিংশ শতকের প্রথমাদ্ধ ; 

4, অবক্ষয়ের যুগ_উনবিংশ শতকের ছ্বিতীয়াদ্ধ হইতে বর্তমান কাল 
পধ্যস্ত | 

পার্লামেণ্ের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাপারে দুইটি প্রধান নীতি লক্ষ 
করা যায়, এই দুইটিই অতি প্রাচীন। প্রথমটি হইল, অতি প্রাচীনকাল 
হইতেই রাজারা এই নিয়ম মানিয়া লন ষে আইন প্রণয়ন বা করধার্ষ 
করা ইত্যাদির মত গুরুত্বপূণ ব্যাপারে তীহার। প্রবীন ও অভিজ্ঞ প্রজাদের 
পরামর্শ লইবেন, যদিও উহা৷ গ্রহণ করা বা না করা তাহাদের বাধ্যতামূলক 
ছিল না। জ্যাকসন রাজারা উইটনাগেমট্ বা প্রাজ্ঞ প্রজাদের পরামর্শ লইয়া 
রাজ্য শাসন করিতেন, নর্দর্যান রাজারা “গ্রেট কাউন্সিল” বা মহাপরিঘদের 
পরামর্শ লইতেন | ইহারা কিত্ত প্রজাদের নিব্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন 

না, ইহারা হইতেন রাজার মনোনীত । কিন্ত কিছুদিন পরেই দ্বিতীয় 
নীতিটির আবির্ভাব হয়। এটি হইল প্রতিনিধি নিব্বাচনের নীতি? 
1213 সনে প্রথম এই নীতির সূত্রপাত হইতে দেখ। যায় যখন রাজা জন 



136 বিদেশী রাষ্টুসমূহের শাসনব্যবস্থা-_যুক্তরাজ্য 

দারুন অর্থাভাবে ক্রিষ্ট হইয়া প্রতিটি শায়ারের (9176) শেরিফকে 
(90060) চারজন করিয়া নাইটকে (00181) ) রাজ্য পরিচালুনাসংক্রান্ত 

বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য অক্সফোে মহাপরিষদের সভায় পাঠাইতে 
নির্দেশ দেন। বত্তমান কালের প্রতিনিধিমূলক পালামেণ্টের বীজ এই সময়ই 
উপ্ত হইয়াছিল বলা যায় । 1254 সনে দ্বিতীয় হেনরিও একই কারণে 
প্রতিটি কাউন্টি হইতে দুইজন করিয়া নাইটকে মহাপরিঘদের সভায় 
পাঠাইতে নির্দেশ দেন এবং প্রায় এই সময় হইতেই মহাপরিঘদ পার্লামেণ্ট 
নামে অভিহিত হইতে থাকে । এরপর পালামেণ্ট জনসমাজের বিভিন্ন 

শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে থাকে । 1265 সনে রাজা 
তৃতীয় হেনরি ব্যারণদের হাতে পরাজিত হইবার পর তাহাদের নেত৷ 
সাইমন ডি মণ্টফোর্ড যে পার্লামেন্ট আহাান করেন তাহাতে ব্যারণ, 
অভিজাত পাদরী ও নাইটরা ছাড়াও কয়েকটি নগরী ( 9০:০৪) হইতে 

দুইজন করিয়া নাগরিক প্রতিনিধিদেরও ( 61869565) আহ্বান করেন। 
এরপর 1295 সনে রাজা প্রথম এডোয়ার্ড দেশের সব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিদের 

পালামেণ্টের সভায় আহ্বান করেন। ইহা এতই স্পষ্টভাবে প্রতিনিধিমূলক 
হইয়াছিল যে ইহাকে বর্তমান পার্লামেণ্টের মতই একটি জাতীয় সতা৷ 
বলা চলে এবং সেজন্য ইহা ইতিহাসে “আদর পালামেন্ট* (2%০৫৫] 

[১8117917761 ) নামে খ্যাত হইয়াছে । ইহাতে ছিলেন 2 জন আচ্চবিশপ, 

18 জন বিশপ, 3 জন ধন্মসম্পদায়ের প্রধান, 9 জন আর্ল, 41 জন ব্যারণ, 

61 জন নাইট এবং 172 জন বাজ্জেস ( 6518955 ) বা নগরীর প্রতিনিধি__- 
সব্বসাকূল্যে প্রায় 400 জন সদস্য । এই সময় হইতেই পালামেণ্ট দেশের 
শাসনব্যবস্থায় একটি স্বীকৃত অঙ্গরূপে চালু হয়, যদিও সেটা স্বতঃস্ফর্ত 
ভাবে, পরিকলিত ভাবে নয়। পার্লামেন্ট বহুদিন পধ্যস্ত আহত হইত 
রাজার অর্থের প্রয়োজনের তার্গিদে, জনগণের দাবিতে নয়। সাধারণ 

মানুঘের প্রতিনিধি হিসাবে যে সকল নাইট ও বাজ্জেস অভিজাত শ্রেণীর 
সদস্যদের সহিত পার্লামেন্টে আসন গ্রহণ করিতেন তাহারা কেহই এটাকে 

একটা প্রাথিত অধিকার ও স্সুযোগ্গ বলিয়া মনে করিতেন না, নিতান্তই 
রাজার নিদরশশের চাপে দায়ে পড়িয়াই আসিতেন, কেননা তাহারা 

জানিতেন যে তাঁহাদের একমাত্র করণীয় ছিল রাজা যে করের প্রস্তাব 
করিবেন তাহাতে অনেকটা বাধ্য হইয়াই সম্মতি দিয়া নিজেদের এবং 

প্রতিবেশীদের উপর করের বোঝা গ্রহণ করা এবং এই কাধের জন্য 
তখনকার দিনে দরাহ যানবাহনের ব্যবস্থায় তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার 
করিয়া আসিতে হইত ও কাজকন্বের ক্ষতি ও অর্থব্যয়ও স্বীকার করিতে 
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হইত। তখনকার দিনে কেহ ইহাকে আজকালকার মত একটা সন্থান ও. 
বিশেঘ অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, বরং একটা দায় ও সাজ! 
বলিয়া মনে করিতেন | কিন্তু এই সময় হইতেই পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি- 
মূলক আকৃতিটি মূর্ত হইয়া ওঠে । অভিজাত শ্রেণীর পাদরী ও ভূত্বামীগণ 
ধাহারা পদমর্যাদা বলে রাজার ব্যক্তিগত আহ্বানে পার্লামেণ্টে আসিতেন 
তাহারা ব্যতীত নাইট ও বাঙ্জেস লইয়া অংশটি ধাঁহারা সাধারণ আহ্বানে 
আসিতেন তাহারা কোন না কোন ভাবে গ্রাম ও নগর অঞ্চল হইতে 
নির্বাচিত হইয়া আসিতেন। তীহাঁদের উপস্থিতিই পার্লামেপ্টকে 
জনপ্রতিনিধিমুলক প্রতিষ্ঠানের রূপ দেয়। এই অংশটি কালক্রমে হাউস 
অব কমন্সে পরিণত হয়! সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি পার্লামেন্টে মিলিত 
হইলেও রাজারা তাহাদের করধার্ষের প্রস্তাবগুলি পাশ করাইবার জন্য 
পাদরী শ্রেণী, ভূস্বামী শ্রেণী ও বাজ্জে্পদের লইয়া সাধারণ মানুঘের 
প্রতিনিধিদের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে মিলিত হইতেন। একসময় 
এই তিনটি সামাজিক শ্রেণী পার্জামেণ্টের তিনটি কক্ষে বিভক্ত হওয়ার 
প্রবণতা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু শেষ পধ্যন্ত নাইটরা অভিজতিশ্রেণীর সহিত 
সামাজিকভাবে যুক্ত থাকিলেও রাজনৈতিক ভাবে বঙ্রেসদের সঙ্গে নিজেদের 
তাগ্য জড়িত করেন এবং অভিজাত পাদরীশ্রেণী ও ভূস্বামীগণ উভয়ের 
স্বার্থের সমতা হেতু রাজনৈতিকভাবে একত্রিত হন । ফলে পার্লামেন্ট 
চতুর্দশ শতক হইতে দুইটি পৃথককক্ষে পৃথকভাবে বসিতে থাকে । প্রথমটি 
অভিহিত হয়, হাউস অব্ কমন্স ও দ্বিতীয়টি, হাউস অব্ লর্ডস। 

মুরোপের অনেক দেশের মত ব্রিটেনে দুইটি কক্ষ দুইটি ভিন্ন সামাজিক 
শ্রেণীর আধারে পরিণত হয় নাই, যদিও সেটা আকস্মিক কারণেই, পরি- 
কল্পিততাবে নয়। নাইটরা সাধারণ বার্জেসদের সঙ্গে একসঙ্গে বসার সিদ্ধান্ত 
লওয়ায় দুইটি সামাজিক শ্রেণীর (অভিজাত ও সাধারণ মানুষ ) মধ্যে সেতুবন্ধ 
রচনা করে। ঝিটেনে সম্পত্তির অধিকার ও পিয়ারের উপাধি উত্তরাধিকার 
সূত্রে একমাত্র জ্যেষ্টপুর্রে বর্তীনর ফলে পরিবারের অন্য সন্তানরা সামাজিক 
ভাবে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্বেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাধারণ 
মানুষের সহিত নিজেদের যুক্ত করে স্বার্থের সমতা হেতু । এইভাবে 
দুইটি কক্ষের মধ্যে কখনও দুর্লংধ্য শ্রেণীগত ব্যবধান স্ষ্টি হয় নাই। 
এই সময় পার্লামেন্ট মোটামুটি তাহার বর্তমান আকৃতি গ্রহণ করিলেও তাহার 
বর্তমানের ক্ষমতা সঞ্চয়ন করিতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। পূর্বেই 
বল। হইয়াছে, তখনকার দিনে রাজারাই তীহাদের নিজেদের অর্থসংগ্রহের 
প্রয়োজনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের আহ্বান করিতেন এবং তীহাদেক 
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একমাত্র করণীয় ছিল কিজন্য এ অর্থ প্রয়োজন, কিভাবে ব্যয়িত হইবে ও 
কিভাবে উহা তোলা হইবে এইসব সম্বন্ধে রাজার কতকগুলি নিদিষ্ট 

প্রস্তাব শুনিয়া তাহাতে তাহাদের সন্মতি দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাওয়া | 
ক্রমে এই স্মযোগে প্রতিনিধিরা প্রজাদের শানা অভাব অভিযোগের 

কথা রাজার গোচরে আনিতে লাগিলেন জাবেদনের মাধ্যমে এবং রাজা 

কোন কোন অভিযোগ দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন, কোন কোনটি 
অস্বীকার করিতেন । ক্রমে ক্রমে প্রজার করধাধ্যের জন্য পালামেণ্টের 

নিয়মিত অধিবেশন দাবি করিলেন এবং “প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কোন করধার্য 

নয় (00 08801010 %1000061601659018110 ) এই দাবি তুলিলেন। 

রাজ! জনের মহাসনদে (719809 08118 ) একটি ধারায় স্বীকৃত হয় যে 
কয়েক প্রকারের কর মহাপরিষদের (পার্লামেন্টের পৃর্র্বসূরি ) সন্াতি 
ব্যতীত ধার্য হইবে না। ক্রমে ক্রমে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে হাউস অব 
কমন্সের অগ্রগণ্যতা স্বীকৃত হর । একই ভাবে ধাপে ধাপে পালামেণ্ট 
আইনপ্রণয়ন ক্ষমতারও অধিকারী হয় । প্রথমে রাজ তাহার পরিঘদের 
সদস্যদের সন্মতিক্রমে নির্দেশনামা জারী করিয়াই আইন প্রণয়ন করিতেন । 

কিন্ত কালক্রমে প্রজারা যৌথভাবে তীহাদের অভাব অভিযোগসমূহ খসড়া 
আইনের আকারে রাজাধ নিকট দাখিল করিতে লাগিলেন | রাজার সম্মতি 

পাইলে উহা আইনে পরিণত হইত । যেহেতু রাজ্যচালন৷ ও যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় 
নিকর্বাহের জন্য রাজাকে প্রায়ই পার্লামেণ্টের অধিবেশন ডাকিতে হইত এই 

সুযোগে তাহাদের নানাবিধ অভাব অভিযোগ সম্বলিত আবেদন পেশ করিয়া 

আইনের আকারে তাহাতে রাজার সম্মতি আদায় করিতে লাগিলেন । এইভাবে 

ক্রমে ক্রমে করধাষের ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা কাধ্যত: 

পালামেণ্টের হাতে গিয়া পড়িল। এরপর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 

রাজা নিয়মতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হইলেন। রাজনৈতিক গুরুত্বের 

কেন্দ্রবিন্দু রাজ] হইতে পালামেণ্টে অপস্ত হইল । পার্লামেণ্টের 
আস্থাভাজন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে তাহাকে মন্ত্রী নিয়োগ করিতে হইতে 

লাগিল এবং রাজার উত্তরাধিকার বিষয়টিও পালামেন্টের আইনে নিয়ন্ত্রিত 

হইল । এইসব অধিকার অজ্ঞগন করিতে পালামেপ্টকে রাজাদের সহিত 

দীধঘ সংগ্রাম করিতে হয়] এই সময় হইতেই রাজনৈতিক দল ও 

ক্যাবিনেট প্রথার আবির্ভাবের স্ব্রপাত হয় । রাজা ও পালামেণ্টের মধ্যে , 
সংগ্রামে পালামেণ্টের জয়ের ফলে রাজার যথেচ্ছ ক্ষমতার অবলুপ্তি ও 
পালামেণ্টের ক্ষমতা সম্পূদারণ হইলেও ইংল্যাণ্ডে তখনও গণতন্ত্র স্থাপিত 
হয় নাই। পার্লামেণ্ট বহুদিন পধ্যস্ত সমাজের উপরতলার মানুঘদেরই মুখ- 
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'পাত্র থাকে । সাধারণ মানুঘ সেখানে প্রবেশাধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে । 
অভিজাত শ্রেণীর দুর্গ হাউস অব্ লর্ডসই পার্লামেণ্টে প্রভাবশালী অংশ 
থাকে। উনবিংশ শতকের মধ্যতাঁগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান শতকের 
মধ্যভাগের মধ্যে ধীরে ধীরে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় প্রধানত: 
দুইটি সংঘটনের ফলে । একটি হইল বিভিন্ন সময়ে ভোটাধিকার সম্পূসারণ 
ও আপন পুনবণ্টন আইনের মাধ্যমে হাউিস অব কমন্সকে ক্রমশঃ সমাজের 
সব্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিয়া তোলা । 
আয় একটি হইল পালামেণ্টে হাউস অৰ্ কমন্সের প্রাধান্য বিস্তার ও সঙ্গে 
সঙ্গে ল্জসভার ক্ষমতা হাস। 

পালামেণ্টের লংগঠন £ 
উপরে আমরা সংক্ষেপে পার্লামেণ্টের ক্রমবিবর্তনের ধারা বিবৃত 

করিয়াছি । এখন বর্তমানে পালামেণ্টের সংগঠন সম্বন্ধে আমরা আলোচন। 
করিব | পৃব্বেই বলা হইয়াছে, আনুষ্ঠানিকভাবে ব্িটেনের আইনসভা! 

বলিতে রাজাসমেত পালামেণ্টকে বোঝায় এবং পালামেণ্টের দূইটি কক্ষ 
হইল কমন্সসভা ও লর্ডসভা | আমরা দেখিয়াছি পার্লামেণ্টের উৎপত্তির 
আদিযুগে ইহা অখণ্ড ছিল এবং সামাজিক ও অথনৈতিক কারণে ক্রমে 
ক্রমে ইহা দৃইটি পৃথক কক্ষে বিভক্ত হইয়া যায়। এমন কি এক সময় 
তিনটি কক্ষে বিভক্ত হবারও সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। ঠিক কোন 

তারিখ হইতে এই বিভাজন হয় তাহা বলা সম্ভব নহে, কারণ ইহা 
পরিকল্লিততাবে করা হয় নাই। তবে সাধারণভাবে বলা যায় চতুর্দশ 
শতকে তৃতীয় এডোয়া্ের রাজত্বের শেষদিকে ইহা সুস্পষ্ট রূপ নেয়! 
এমন কি বত্তমানেও কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে যেমন পার্লামেণ্টের 
অধিবেশন শুরু হওয়ার সময় বা স্থগিত করার সময় দুই কক্ষের সদস্যরা 
একত্র মিলিত হইয়া রাজ বা রাণীর ভাঘণ শোনেন । অন্য সময় তাহারা 
পৃথক ভাবে এবং পৃথক স্থানে ওয়েষ্টমিনিষ্টার সৌধের দুই অংশে মিলিত 
হইয়া নিজ নিজ কাধ্য পরিচালনা করেন । 

লর্ভসভ : | 

আমরা প্রথমে লর্ডসভার গঠন বর্ণনা করিব । লর্ডমতাকে উচ্চকক্ষ 
( 80967 00810557) বা দ্বিতীয় কক্ষ (96০970 01১917)67) বলিয়। 

অতিহিত করা হয়। যদিও আগেই বলা হইয়াছে গুরুত্বের দিক হইতে 

কমন্সসতাকেই উচ্চে স্থান দেওয়া উচিত এবং প্রাচীনত্বের দিক হইতে 
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লডধভাকেই প্রথম স্থান দিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি নঙ্র্যান যুগের 
মহাপরিষঘদ (0758 0০৪01 ) ও তাহারও পর্বে স্যাক্সন উইটানকে 
ইহার পৃর্বসূরী বলা হয়। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে কমনওয়েনৃথ্ 
ব্যবস্থার মাত্র কয়েক বৎসর ছাড়া শ্ুদীধ প্রায় ছয় শত বৎসর ধরিয়! 

লূর্ডসভার অস্তিত্ব অব্যাহত রহিয়াছে | ইহাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্বিতীয় 
কক্ষ বলা হয়,। পৃথিবীর অন্য সকল দেশই ব্রিটেনের অনুকরণেই দ্বিকক্ষ 
বিশিষ্ট আইনসতার প্রবর্তন করে । 

পিয়ারেজ কি? : 
লর্ঙভার গঠন বুঝিতে হইলে ঝিিটিশ “পিয়ারেজ' (1607886 ) 

সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! থাকা প্রয়োজন। আক্ষরিক অর্থে পিয়ার বলিতে 
“সমান বোঝায় । শুরুতে সামন্তযুগে রাজার মুখ্য প্রজাদের পিয়ার বল 
হইত, কেননা আইনের চক্ষে ইহারা সকলেই সমান মধাদাসম্পন্ন 
ছিলেন । চতুর্দশ শতকে দুইটি কক্ষ চালু হইবর পরযে সব ব্যারণ 
ব্যক্তিগততাবে পালামেণ্টে আহ্বান পাইতেন এবং যাঁছারা লর্ডসভায় যোগ 
দিতেন তাহাদেরই এই আখ্যা দেওয়া হইত । ক্রমে ইহাদের কেহ 
মৃত হইলে তাহার জোম্্রপুত্র আহত হইতেন এবং ইহ। একটি প্রথায় 
দাঁড়াইয়া যায়। পিয়ারেজ বংশর্গত অধিকারে পরিণত হয় যাহা ছ্যেষ্টপুত্র 

উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিতেন। অন্য সন্তানরা 'কমনার' বা সাধারণ 
মানুঘই থাকিয়া যাইতেন যেমন জ্যে্টপুত্রও উত্তরাপিকার সৃত্রে পিয়ারেজ 
পাইবার পৃর্রে পধ্যন্ত কমনারই থাকেন। ইহারা কমন্সসভার নিব্ধাচনে 
ভোটি দিতেও পারেন বা প্রার্থী ও সদস্যও হইতে পারেন | এই ব্যবস্থার 
ফলে ব্রিটেনে দুই কক্ষের মধ্যে একটা সাগাজিক শ্রেণীগত ব্যবধান 
গড়িয়া ওঠে নাই । একই পরিবারভুক্ত লোকেরা নিভিন কক্ষের সদস্য 

হইতে বাধা নাই । তবে কেহ একবার পিয়ার হইলে কমন্সসভার 
ভোটাধিকার বা সদস্য হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হন। অবশ্য 
উত্তরাধিকার সূত্রে ছাড়াও রাজার অনুগ্রহে বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, শিল্প 
বা রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেঘ কৃতিত্বের শ্পীকৃতি হিসাবে প্রতি 
বৎসরই বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, যেমন নববর্ধ পিধ. রাজার জন্মদিন 
পিয়ারেজ ও অন্যান্য সন্মনিসূ্চক উপাধি বিতগণ . করা হয় | অবশ্য 

কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ইহা গ্রহণ না ব্ৰবিতে পারেন । যেমন 

গ্রযাডাষ্টোন, চাট্চিল করেন নাই । কিন্ত একবার গ্রহণ করিলে হাহার 
সারাজীবন বজ্জন করিবার উপায় ছিল না। নিছুদিন পূর্বে একটি, 
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আইনের দ্বারা এই উপাধি ত্যাগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে ৷ পিয়ার- 
মাত্রই লর্ডসভার সদস্য হইবার অধিকারী | কিন্তু কিছুদিন পৃব্ব পথ্যন্ত 
মহিলারা লর্ডসভার সদস্য হইতে পারিতেন না| কিন্ত সম্পৃতি মহিলাদের 
এই অক্ষমতা আইনের ছ্বারা অপসারিত হইয়াছে। 

পিয়ারদের মধ্যে আবার মর্যাদায় বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আছে। পাঁচ 
শ্রেণীর পিয়ার হইতেছে যথাক্রমে, ডিউক (7916), মা্কোয়িস (48195156) 
আর্ল (7871), ভাইকাউণ্ট ( ৬15০98)) ও ব্যারণ (89920) 1 ডিউক 

হইলু সব্র্বোচ্চ উপাধি | রাজপরিবারের অল্প কয়েকজন, রাজ বা রাণীর 
খুব নিকট সম্পকীয়গণ এই উপাধি ধারণ করেন, তাছাড়া খুব অল্লসংখ্যক 
ব্যক্তি এই উপাধি লাভ করেন। সাধারণতঃ সংখ্যায় কড়ির অধিক' হয় 
না) ইহার পরের শ্রেণী মার্কোধ্রিস্, ইহার সংখ্যা ত্রিশের মধ্যে | পরের 
শ্রেণী আর্লের সংখ্যা প্রায় 1301 তাহার পরের শ্রেণী ভাইকাউণ্টের 
সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, প্রায় 70 এর মত, আর সব্বনিম় শ্রেণী ব্যারণের 

সংখ্যা সব্বাঁধিক প্রায় 400 হইয়া থাকে | ইহা ছাড়া আইরিশ ও স্কটিশ 

পিয়ার আছে। পিয়ার মাত্রই কিন্তু লঙসভার সদস্য হন না| ইংল্যাণড 

ও যুক্তরাজ্যের পিয়াররা নিজস্ব অধিকার বলে এবং বংশগতভাবে লর্ড 
সভার সদস্য | স্কটিশ ও আইরিশ পিয়ারদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লর্ডসভায় 
নিব্বাচিত হইয়া থাকেন । 

কিভাবে পিয়ার কর। হয় 
রাজা যেকোন সময় যে কোন পধায়ের যত জন ইচ্ছা নৃত্তন পিয়ার 

সষ্ট করিতে পারেন । পিয়ার ত্থষ্ট করিবার ক্ষমতা রাজার একাটি বিশেষ 
অধিকার € 0161099115৪ )1 অবশ্য বন্তমানে ইহা প্রধানমন্ত্রীর পরামশে 

প্রয়োগ করা হয়| প্রধানমন্ত্রী নিজের বিবেচনায় অথবা অন্যান্য ক্যাবিনেট 

মন্ত্রীর সুপারিশক্রমে একটি নামের তালিকা রাজার নিকট উপস্থাপিত 

করেন এবং রাজা তাঁহার ক্ষমতাবলে ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর উপাধি 
প্রদান করেন । অনেক সময় রাজার মনোনীত ব্যক্তিকেও প্রধানমন্ত্রীর 

সম্মতি লইয়া উপাধি দেওয়া হয় । জাধারণতঃ প্রথমে ব্যারণ উপাধি 

দেওয়া হইয়া থাকে এবং পরে উচ্চতর উপাধিতে ভূঘিত করা হয়। 
তবে বিশেঘষ ক্ষেত্রে প্রথমেই উচ্চ উপাধিও বিতরণ করা হয়। পিয়ারেজ 
স্থষ্টির ব্যাপারে কতকগুলি স্বীকৃত প্রথা অনুস্থত হয় । যেমন কমন্সসতার 

স্পীকারকে অবসর গ্রহণের পর পিয়ারেজ দেওয়া হয়| এছাড়া যে সব 
স্ত্রী বছদিন কৃতিত্বের সহিত দেশ সেবা করিয়াছেন তাহাদের পিয়ারেজ 
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দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। অনেকে তাহা গ্রহণ করেন । বিশেষতঃ 
যাহার! বান্ধকাজনিত স্বাস্থ্যহানির জন্য কমন্সসভার কাজের চাপ এড়াতে 
চান। যেমন ডিসরেলি গ্রহণ করিয়া আল অব বিকন্স্ৃফিল্ড হইয়া- 
ছিলেন, এ্যাসকূইথ লর্ড এ্যাসকুইথ আর্ল অব অক্সফোর্ড হইয়াছিলেন। 
আবার গ্ুযাডষ্টোন ও চাচ্চিল প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন | সৈন্যবিভাগে ও 
নৌবিভাগে কৃতিত্ব অজ্জন করিলেও একই প্রস্তাব দেওয়া হয় বা সাহিত্য, 
কলা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেঘ অবদানের জন্য বা জনকল্যাণ 

মূলক কাধ্যে প্রভৃত অর্থ সাহায্যের জন্যও অনেক সময় এই সব উপাধি 
দেওয়া হয় | 

প্রতি বৎ্সরই পিয়ারের তালিকায় নূতন নূতন নাম সংযোজন হওয়ার 

কলে ইহা ক্রমবদ্ধমান | মনে করা হইয়াছিল শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসিলে 

বোধ হয় এই বৃদ্ধি রোধ হইবে | কিন্তু সে আশ! সফল হয় নাই । শ্রমিক 
সরকারও নিজেদের দলের বু লোককে উপাধিতে ভূঘিত করিয়াছে । 
অবশ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে পিয়ারেজের সংখ্যা কিছু হাসও হয়, কিন্তু 
তাহার তুলনায় বৃদ্ধি অনেক অধিক । ফলে লর্ডসভার আয়তনও ক্রম- 
বদ্ধমান, বর্তমানে ইহার সদস্য সংখ্যা আট শতেরও অধিক দীড়াইয়াছে | 

সকল সদস্য যদি কোন দিন সভায় উপস্থিত হন তবে আসনের অতাব 

হইবে । কিন্তু আশ্বাসের কখ। অধিকাংশ সদস্যই সভায় উপস্থিত থাকিতে 

উৎসাহী নন, সেজন্য সভায় স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা তীৰ্ হয় নাই | 

লর্ঙতার গঠন : 
নিম্বণিত বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য লইয়া লর্ডসভা গঠিত | সব্বসাকল্যে 

বর্তমানে সদস্যসংখ্যা প্রায় নয় শত। 

(1) কয়েকজন রাজক্মার (01065 ০01 01০ 731000 [০৪1 )-- 

এই শ্রেণীর সদস্য খুবই নগণ্য 1 সাধারণত : দুই হইতে চারজন রাজা বা 
রাণীর খুব নিকট সম্পকিত রাজ পরিবারের পুরুঘ এই শ্রেণীভুক্ত হান। 
অবশ্য রাজপরিবারের মানুষ হিসাবে তাহারা সদস্য হন না| তাহাদের 
ডিউক উপাধি দেওয়া হয় বলিয়াই তাহারা লর্ডসভার সদস্য হন । বাস্তব 
দিক হইতে ইহাদের কোন গুরুত্ব নাই। কেননা ইহারা সাধারণতঃ 
সভার কাধ্যে অংশ গ্রহণ করেন না, এমন কি উপস্থিতও হন না। 

(2) বংশগত অধিকারে যাহারা পিয়ার তীহারা সকলেই লর্ডসভার 
সদস্য | ইঁহারাই সভার সব্বাধিক সংখ্যক | | 
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(3) প্রতিনিধিমূলক স্কটিশ পিয়ার-_-1707 সনের একীকরণ আইন 
( 4০৫ ০ 01107, 1707 ) অনুযায়ী স্কটল্যাণ্ডের পিয়ারগণ নিজেদের মধ্য 
হইতে প্রতিটি পালামেণ্টের অধিবেশন কালের জন্য 16 জন প্রতিনিধি 
নিব্বাচিত করিয়া লর্ডসভায় পাঠাইকার অধিকারী হন। ইহার পূর্ব 
পযন্ত ইহারা স্কটল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে বসিতেন : কিন্তু একীকরণের ফলে 
উহা! বিলুপ্ত হওয়ায় এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আইনে নৃতন কোন 
স্কটল্যাণ্ডের পিয়ার করার ব্যবস্থা না৷ থাকায় ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হাস 
পাইয়। বর্তমানে প্রায় 20 জনে দাঁড়াইয়াছে। ইহারাই প্রত্যেক নতন 
পার্লামেন্ট গঠনের সময় একত্র মিলিত হইয়া 16 জন প্রতিনিধি 
নিব্বাচন করেন। অবশ্য কোন স্কটল্যাণ্ডের পিয়ারকে যদি যুক্তরাজ্যের 

সভ্য হইলেন । 

(4) প্রতিনিধিমূলক আইরিশ পিয়ার-180] সনে আয়াল্যাণ্ডের 
সহিত গ্রেট ব্রিটেনের একীকরণের আইন (4০ ০1 [010190, 1801) 
পাশ হইলে স্থির হয় আইরিশ পিয়ারবা নিজেদের মধ্য হইতে লর্ড 
সভায় প্রতিনিধিত্ব করিতে 28 জনকে নিব্বাচিত করিবেন | কিন্তু 
স্কটিশ প্রতিনিধিদের মত প্রতি পালামেণ্টের মেয়াদের জন্য নয়, তাহাদের 
জীবিতকালের জন্য । একজন মৃত হইলে তাহার স্থলে আবার নৃতন 
নিব্বাচন হইবে | যাহারা লর্ডসভায় নিব্বাচিত হইবেন না তাহাদের কিন্ত 
কমন্সসভায় নিববাচিত হইবার অধিকার থাকে । যদি কোন আইরিশ পিয়ার 
যুক্তরাজ্যের পিয়ারেজ লাভ করেন তবে তিনি সরাসরি লর্ডসভার সদস্য 
হন। 1922 সালে যখন আইবিশ ফী ষ্টেট গঠিত হইল, লর্ডসভার 

প্রতিনিধি নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাহার পর হইতে 
আর কোন নিব্বাচন হয় নাই । তখন যেসব নিব্বাচিত আইরিশ পিয়ার 

ছিলেন তাহাদের মৃত্যুর ফলে লর্ভসভায় এই শ্রেণীর সদস্য অস্তহিত, 
হইয়াছে। 

(5) আপীল লর্ড বা আইনজ্ঞ লর্ড (1৪ 1:0105 ০৫. 77005 ০1 

£১0681 70 01010915 )-_লর্ডসভার অন্যতম ভূমিকা হইতেছে ইহা 

ইংল্যাও্ড, স্কটল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের উচ্চ আদালতগুলি হইতে 

মামলাসমূহের আপীল শুনানী ও রায় দিবার জন্য সব্বোচ্চ আদালত 

হিসাবে কার্ধ করে। এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে কিছু অভিজ্ঞ 
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আইন্বিদু সদস্যের প্রয়োজন হয়। এজন্য 1876 সালের এ্যাপেলেট 
জুরিস্ভিকসন আইন অনুসারে ব্যারণ উপাধিধারী দুইজন আপীল ল্্ড 
নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে 
9 জনে দীড়াইয়াছে। ইহারা বেতনভোগী | 1887 সালে একটি 
আইনের বলে ইহাদিগকে জীবিতকাল পধ্যন্ত পিয়ার করা হয়| 

লর্ডসভা যখন সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে কাজ করে তখন এই সব 
আপীল লর্ড ছাড়া আর কেবল অবসরপ্রাপ্ত লর্ড চ্যাণ্সেলরগণ ও এমন 
সব লর্ড অংশগ্রহণ করেন যাহারা অভিজ্ঞ আইনবিদ। একটি কনভেনসন 

স্থাপিত হইয়াছে যে ইহারা ছাড়া লড়সভার অন্য সভ্যরা এই অধিবেশনে 

উপস্থিত হইবেন না । 

(6) ধন্মীয়ি লর্ভ (],0705 570101609] )_-বহু পৃর্বে এমন সময় 

ছিল যখন ধর্মীয় লঙরাই সংখ্যায় অধিক ছিলেন | বর্তমানে লর্সভায় 

ইহাদের আসনসংখ্যা আইন ছারা 26 জনে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহার 

মধ্যে থাকিবেন ক্যাণ্টারবেরি ও ইয়কের আর্চবিশপদ্ধর, লগ্ন, 

ডারহাম ও উইঞ্চেশটারের বিশপর। পদাধিকার বলে । বাকী 21 জন 

বিশপ তাহাদের নিয়োগের ক্রমিকবারা অনুসারে (9910100 )। 

ইহাদের মধ্যে কেহ অবসর গ্রহণ করিলে বা মৃত হইলে কর্মকালের 

দীর্ধতায় ঠিক তাহার পরবত্রী বিশপ তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইহারা 

শুধু তীহাদের কর্প্মকালের সময়েই লঙ্ডসতার সদস্য থাকিতে পারেন | 

(7) আজীবন পিরারবৃন্দ (1740 76975 )5 সাম্পতিক কালে লঙ 
সভায় আর এক শ্রেণীর সত্য যুক্ত হইরাছে বাহারা হইলেন [16 76973 

01 7১9915356$ অর্থাৎ আজীবন পুরুর বা স্ত্রী পিয়ার । 1958 সালের 

লাইফ পিয়ারেজেসু এযাক্ট দ্বারা (1516 19675595 4০ 1958 ) এই 

শ্রেণীর স্ষ্টি হইয়াছে। লঙ্ডসভায় অধিকাংশ সভ্যের বংশগত সূত্রে আপন 
অধিকারের বিরুদ্ধে সাপুতিককালে তীৰ্ আপন্তি উঠিয়াছে গণতাপ্বিক যুগে 
ইহণুর অসঙ্গতির কারণে 1 উছারই ফলশ্তি হিসাবে 1958 সালে আইনটি 

পাশ হয় | ইহা দ্বারা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যথা, কলা, 
শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ) যাহার বিশেষ খ্যাতি অজ্জন করেন তাঁহাদের 

পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়া দিতে আইনটি পাশ হয়। 
ইহণতে স্ত্রীলোকদেরও লর্উসভায় আসন গ্রহণ করিরার সমান সুযোগ দেওয়া 
হইয়াছে । 
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সদস্যগণের বিশেষ স্ুবিধ। ও জক্ষমতা! (7১187119559 ৪00 01587- 
11155 ) ৫ | 

লডসভার সদস্যদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে । আবার কতক- 

গুলি অক্ষমতাও আছে। 

প্রথমতঃ সভার অধিবেশনকালে সদস্যদের বাক্স্বাধীনতা থাকে অর্থাৎ 

যেসব মন্তব্য কক্ষের বাহিরে বলিলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় 
তাহা কক্ষের মধ্যে তাহারা অবাধে বলিবার অধিকারী । অধিবেশনকালে 

কোন অজুহাতে তাহাদের গ্রেপ্তার করা চলে না। কোন রা্রসংক্রান্ত 
বিষয় আলোচনার জন্য সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে রাজার নিকট যাইবার 

অধিকারী যেখানে কমন্সসভার সদস্যগণ শুধু স্পীকারের মাধ্যমে যৌথভাবে 
যাইতে পারেন | কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গুহীত 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি সভার কাবধ্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে 
পারেন । সভার অবমাননার ( ০0101670106 ০1 115 170055 ) অপরাধে 

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার অধিকার তাহাদের আছে এবং এই 

অধিকার এ অধিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে | বহুদিন হইতে তাহারা 

আর একটি বিশেষ স্থবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন , সেটি হইল কোন 
পিয়ার দেশছ্রোহিতা ( 0:98500 ) বা অপকশ্ব্ের (61075 ) দায়ে অভি- 
যুক্ত হইলে তিনি শুধুমাত্র সতাস্ব সহপিয়ারদের দ্বারাই বিচার দাবি 
করিতে পারেন । অবশ্য বহকালের মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটে নাই এবং 

ফেলনি (অপকন্ম ) সম্পর্কে জুবিধাটি কিছুদিন পৃৰ্ব প্রত্যাহৃত হইয়াছে । 

সদস্যদের আর একা বিশেষ সুবিধা হইল যুক্তরাজ্যের সব্বেচ্চ আপীল 
আদালত হিসাবে কাধ্য করা । যদিও বর্তমানে এই স্ুবিধাটি সুধু আপীল 
লর্ডরাই তোগ করিয়া থাকেন। 

লর্ভসভার সদস্যদের প্রধান অক্ষমতা হইল তাহারা পালামেণ্টের 

নিব্বাচনে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত। তাছাড়া তাহারা কমন্সসভার 

সদস্যপদ প্রার্থীও হইতে পারেন না, এক্ষেত্রে শুধু একটিমাত্র ব্যতিক্রম 
আইরিশ পিয়ারদের সম্পর্কে । পৃত্রেই বলা হইয়াছে যেসব আইরিশ 
পিয়ার লর্ডসভায় নিব্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন তাহারা 

ব্যতীত অন্য কোন আইরিশ পিয়ার ইংল্যাণ্ডের কোন নিব্বাচনী এলাকা 

হইতে কমন্সসভার সদস্য হইবার অধিকারী | লক্ষনীয় যে উপরিউক্ত 
অক্ষমতা ল্র্ভদের পরিবারভুক্ত লোকের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়, এমন কি 
একজন লর্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র যিনি পিয়ারেজের ভাবী উত্তরাধিকারী তিনিও 

19 
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যতদিন পধ্যন্ত পিতার মৃত্যুতে পিয়ার না হন ততদিন কমন্সসভায় 
থাকিতে পারেন। তারপর অবশ্য সদসাপদ ত্যাগ করিতে হয়। পূর্বে 
নিয়ম ছিল যে উত্তরাধিকার স্ত্রে পিয়ার হইয়া লর্ডসভার সভ্য হইলে পর 
ইচ্ছা করিলেও এ সভ্যপদ ত্যাগ করা যাইত শা । কিন্তু 1963 সনে একটি 

আইনে ইহাদের ল্সতার সভ্যপদ ত্যাগ করিবার অধিকার দেওয়া 
হইরাছে এবং উহার পর তীহারা কমন্সসভার নিব্বাচনে প্রতিগ্থন্দিতা 
করিতে পারেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় 1965 সনে যখন লর্ভ হিউমকে 
(517 4১150 10০988185 770136) প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হয় তিনি 
লড সতার সদস্যপদ ও লর্ড উপাধি ত্যাগ করিয়া একটি উপনিব্বাচন 
মারফত কমন্সসভার সদস্য হন | 

ল$স ভার অধিবেশন ও কার্যযপদ্ধতি : 
পালামেণ্টের দুই কক্ষই একই সঙ্গে আহত হয় আবার একই সঙ্গে 

অধিবেশন স্থগিত হয়, কিন্তু দৈনন্দিন কার্ধযবিরতি ( ৪৫101717610 ) বিভিন্ন 
সময়ে হয় । লর্ডসভা ও কমন্সসতা ওয়েষ্টমিনষ্টার সৌধের দুই বিভিন্ন 
অংশে নিজ নিজ কক্ষে বসে। লডঙসভা সাধারণতঃ সপ্তাহের চারদিন 
সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার প্রত্যেক দিন প্রায় দুই ঘণ্টার মত বসে এবং 
বিশেষ প্রয়োজন ছাঁড়া শুক্রবার বসে না| লর্ডসভার সদস্য সংখ্যা যদিও 

বিপুল খুব কম সংখ্যক লুই উপস্থিত থাকেন । দৈনিক গড়ে একশতেরও 
কম। সভার কাজ চলিতে হইলে যে ন্যুনতম সংখ্যক উপস্থিতি 
( 38০00) প্রয়োজন তাহা৷ হইল মাত্র তিন। কিন্তু কোন বিল পাশ করিতে 
হইলে অন্ততঃ ত্রিশজনের উপস্থিতি প্রয়োজন । 1958 সনে সভ'য় একটি বিধি 
( 568100108 01৫7 ) গৃহীত হওয়ার ফলে বর্তমানে উপস্থিতির কিছুটা উন্নতি 
হইয়াছে! এই বিধি অনুসারে পালামেণ্টের অধিবেশনের পূর্বে প্রত্যেক 
পিয়ার উপাবিধারীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি অধিবেশনে যতদর সম্ভব নিয়মিত 
উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক কিনা | ইচ্ছুক না হইলে তাহাকে সার অধিবেশন 
বরাবর বা তার কম সময়ের জন্য ছুটির দরখাস্ত দিতে বলা হয় | সভায় 

অল্প সংখ্যক সত্যের উপস্থিতির কারণে সভার আলোচনা ধীরেস্ুস্থে এবং 

সুশৃঙ্খলে চলে | প্রত্যেক সভ্য ইচ্ছা করিলে কোন বিষয়ে একাধিকবার 
বলিতে পারেন যাহা কমন্পসভায় সম্ভব হয় না। এই সভার সাধারণতঃ 
বিতর্ক বেশ উচ্চমানের হয় । তাহার কারণ সদস্যদের মধ্যে অনেকেই 
নানা বিঘয়ে পারদরশী থাকেন, সময়ের অভাব থাকে না এবং ইহাদের 
কোন নিব্বাচকমণ্ডলীকে তুষ্ট করিবার তার্গিদ না থাকায় স্বাধীনভাবে 
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মতামত বাজ্ত করিতে পারেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন লর্ডচ্যান্সেলর, 
যিনি প্রধানমন্ত্রীর, পরামর্শ ক্রমে রাজা কর্তৃক নিযুক্ত একজন ক্যাবিনেট 
ম্ত্রী। তিনি যে আসনে বসেন তাহাকে উলস্যাক (চ/০০1580%) বলা 
হয়, ইহা একটি স্মুসজ্জিত ডিভ্যানের মত। রাণী এলিজাবেথের 
আমলে ইহা পশমে আস্তীর্ণ থাকিত বলিয়া এই নাম করণ । তাত্বিকভাবে 
আসনটি কক্ষের সীমার বাইরে । তার কারণ লর্ড চ্যান্সেলরকে পিয়ার 
হইতেই হইবে এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। অনেক সময় পিয়ার 
নয় এমন ব্যক্তিও এই পদে নিযুক্ত হন এবং সভাপতি হিসাবে তিনি সভার 
নিয়মিত সত্যও নন। স্থতরাং তাঁহার আসনটি তাত্বিকভাবে কক্ষের বাহিরে 

রাখ বলিয়া ধরা হয়! অবশ্য সাধারণতঃ নিয়োগের পর তাহাকে পিয়ার 
করিয়া লওয়া হয় । সভাপতি হিসাবে তাহার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ 1 . সভা- 
পতিত্ব কর' ছাড়া তিনি প্রস্তাবস্হ সভার ভোটে দেন। সভার নিয়ম ভঙ্গের 
জন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, বা একাধিক 
সভ্য বক্ততা করিবার জন্য দীড়াইলে স্পীকারের মত তাঁহাদের যে কোন 
একজনকে বক্তা করার অনুমতি দিবার ক্ষমতাও তাহার নাই । এ 
ক্ষমতা সমগ্র সভার হাতেই ন্যনস্ত। সদস্যরা কমন্সসভার মত তাহাকে 
উদ্দেশ করিয়া বক্ততা শুরু করেন না, অন্য সব লর্ডদের ( “1৮9 10105%) 

উদ্দেশ করিয়া করেন । পিয়ার হইলে লর্ড চণান্সেলর উলস্যাক ছাড়িয়। 

বন্তত। করিতে পারেন ও বিতকে "অংশ গ্রহণ করিতে পারেন । এমন কি 
নিজ দলের পক্ষে ভোটও দিতে পারেন । তবে তীহার স্পীকারের 
মত কোন কাট্টিং ভোট নাই | 

লর্ডসভার কাধ্যপদ্ধতি অনেকটা কমন্সসভাঁর অনুবূপ। লর্ড চ্যান্সেলর 
কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে সভাপতিত্ব করার জন্য রাজা কর্তৃক 

নিষুত্ত কয়েক জন সদস্যের একটি তালিকা থাকে । তাহাদের মধ্যে 
অগ্রাপিকার ক্রমে একজন সভাপতিত্ব করেন। ইহাদের মধ্যে সব্বাপেক্ষা 

অগ্রবর্তী হইতেছেন লর্ড চেয়ারম্যান অব কমিটিজ্ ( [০70 01091772] 0 
00170110665 ) যিনি প্রতি অধিবেশনে নিযুক্ত হন এবং সভার কমিটগুলিতে 

সাধারণতঃ সভাপতিত্ব করেন । সভার অন্যান্য কর্মচারীরা হইতেছেন__ 

একজন “ক্লার্ক” (0150) যিনি সভাঁর নথিপত্র রক্ষা করেন, একজন 
জেপ্টলম্যান আঘার অব দ্য আাকরড (06111610901) 05110 01 015 
81201 7২০৫) ও একজন সার্জেন্ট এটু আম ( 50:58101-91-4105 ), 

ফাহাদের কাধ্য হইল সভাপতির নির্দেশে শাস্তি; রক্ষা করা। লর্ড 
সভার কমিটি প্রথা অপেক্ষাকৃত সরল | সভার অনেক কার্যযই সম 
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সভার কমিটিতে ( 0010171065৩ ০? 005 ৬701৩ 7০55৩ ) সম্পন্ন হয়। 

এই কমিটিতে সভার সকল সদস্যই উপস্থিত থাকেন ; শুধু লর্ড চ্যান্সেলরের 
পরিবর্তে লর্ড চেয়ারম্যান অবৰ্ কমিটি সভাপতিত্ব করেন এবং সভার 
কাধাবিধি অপেক্ষাকৃত কম আনুষ্ঠানিক হয় ।. কমন্দসভার মত লঙসভায় 
স্বার়ী কমিটি (568710105 00101701066 ) নাই ; শুধুমাত্র একটি আছে 
যেখানে সম্গ্র সভার কমিটি হইতে পাশ হইয়া বিলগুলি পাঠান হয় ভাষাগত 
পরিবন্তন ও সংশোধনের জন্য । কতকগুলি সিলেক্ট কমিটি ও সেসন্যাল 
(98655101091 ) কমিটি গঠিত হয় বিশেঘ প্রকারের বিল আলোচনার জন্য 

অথব। কোন -বিলের সম্পরকে তথ্যানুসন্ধানের জন্য । প্রতি অধিবেশনেই 
5 জন পিয়ার লইয়া কয়েকটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় প্রাইভেট বিল 

আলোচনার জন্য। সাধারণতঃ বিলের দ্বিতীয় ও তৃতায় পাঠের মধ্যে 
বিল সম্বন্ধে নান! প্রস্তাব সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান হয় । 

লঙ্ডসভায় বিল পাশ করিবার পদ্ধতি কমন্সসভা হইতে কিছুটা ভিন্ন । 
লর্ড সভায় স্থায়ী কমিটি ( 5180176 (00101710066 ) না থাকায় সব বিলই 

সভায় দুইবার পাঠের পর সমগ্র সভার কমিটিতে ( 0010701066  01 075 

৮110915) আলোচিত হয় ও তারপর উহার তৃতীয় পাঠ হয় । যখন কোন 
বিল লডসভায় বিবেচিত হয় ক্লোজার ( 0103816 ) প্রক্রিয়ার সাহায্যে 

বিতর্কের ছেদ ঘটান হয় না, যেমন কমন্স সভায় হইয়া থাকে । লর্ড- 
সতায় বিলে যদি কিছু সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয় তবে বিলটি আবার 
কমন্সভার সন্মতির জন্য পাঠান হয়। উহার সম্মতি পাইলে সংশোধিত 
আকারে বিলটি পাশ হয়। কমন্সসভা সম্মতি না দিলে ঘরোয়াতাবে 
উভয়ের একটি যুক্ত বৈঠকে সেগুলি বিবেচিত হয় । তার ফলে একটি 
আপোসরফা হইতে পারে । যদি তা না হয় তবে বিলটি নাকচ বলিয়া 

ধরিতে হইবে । তখন কমন্সসভা বিচার করিয়া দেখে যে বিলটি এতই 

প্রয়োজনীয় কিনা যে তাহা পার্লামেন্ট আইনের বিশেষ ক্ষমতা বলে 
লতার সন্মতি ছাড়াই পাশ করান হইবে কিনা । 

জর্তসতার কার্ধযাবলা ও ক্ষমতা : 

পার্লামেণ্টের বিবর্তনের ইতিহাস হইতেই দেখ। যায় পালামেণ্ট 

বলিতে প্রথম দিকে লর্ডসভারই পৃর্বসূরি বুঝাইত। ইতিহাসের একটা 

আকদ্মিক ঘটনার ফলে পালামেণ্ট দুই কক্ষে বিভক্ত হইবার পরও 
বছদিন পধ্যন্ত লর্ডসভারই প্রাধান্য বজায় ছিল। কিন্ত ক্রমে ক্রমে 
কমন্সসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকে । প্রথমে অর্থমঞ্ুরী ব্যাপারে 
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এবং পরে সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারেও | কিন্তু 1911 সনের পূর্বে 
পধ্যন্ত ইহা কনভেনসনের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং লর্ডসভা৷ কমন্সসভার : 

এই ক্রম বদ্ধমান প্রাধান্য সম্পৃ স্বীকার করিয়া লুয় নাই। 1909 সনে 
লঙসভার একটি কাধ্য দুইসভার অস্ত্থন্দকে প্রকাশ্য সংঘধে পরিণত করে 
যাহার ফলশুগতি হইল 191) সনের পার্লামেন্ট আইনের দ্বারা চিরতরে 

লর্ড সভার প্রায় সমূহ ক্ষমতা হরণ করিয়া কমন্পসভার একাধিপত্য আইন 
সিদ্ধ করা | এসম্পকে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করিব । আইন- 

সভার অংশ হিসাবে যদিও ইহার আইন রচনা সংক্রান্ত কাধ্যই বিবেচ্য 
আমর! প্রথমে ইহার অন্যান্য কাধ্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 

বিচার বিভাগীয় কার্ধ্য : 
পৃব্বেই বলা হইয়াছে, লর্ড সভা যুক্তরাজ্যের সমস্ত মামলার চুড়ান্ত 

নিষ্পত্তির জন্য সব্রৰোচ্চ আপীল আদালতের কাধ্য করিয়া থাকে। যদিও 
তত্বগতভাবে সমগ্র লর্ভসতাই এই কাধ্য করে, বাস্তবে যখন লর্ড সভ৷ 
এই ভূমিকা পালন করে আপীল লর্ডগণ ও বিশিষ্ট আইনজ্ঞ সদস্য ব্যতীত 
অন্য সদসারা এই অধিবেশনে উপস্থিত হন না, তাঁহাদের আইনগত 
অধিকার থাকা সত্বেও। বিচার কাধ্যের জন্য লূর্উসভার অধিবেশনকে 

সভার একটি কমিটির অধিবেশন বলাই সঙ্গত। এছাড়া কোন ব্যক্তিকে 

কয়েকটি গুরুতর অপরাধের অভিযোগ্গে বিশেঘ বিচার ( 10019680177367 ) 
করিতে কমন্সসভা পেশ করে এবং লর্ডসতাই বিচার করে। কিন্তু 
বস্তমানে বহুদিনের অব্যবহারে এইবপ বিচার অবলুপ্ত হইয়াছে। সাধারণত: 
মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুঘদের সম্বন্ধেই এই বিচার প্রযুক্ত হইত, কিন্ত 
মন্ত্রীদের রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতা। প্রথার আবির্ভাব হেতু এই পদ্ধতির 
প্রয়োজন ফরাইয়াছে । 

এছাড়া পৃব্বেই বলা হইয়াছে ল্ড সভার সদস্যদের একটি বিশেষ 
সুবিধা হইল পিয়াররা সহসদস্যদের দ্বারা বিচার দাবি করিতে পারেন 

এবং সেক্ষেত্রে সতাই বিচার করিবে । কিন্তু বর্তমানে ইহার কোন 

সাথ্থকতা৷ নাই । 

শালনবিভাগ সংক্রান্ত কার্য £ 
লর্ডসভার সদস্যদেরও প্রশাসন সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে 

এবং এই উপায়ে প্রশাসনের দোঘক্রটির দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকধণ 
করিতে পারে। বিতিন্ন ক্ষেত্রে সরকাবের নীতি সন্বন্ধে আলোচন। 
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করিবার অবাধ ক্ষমত। সদপ্যদের আছে। এই অবিকারটি লর্ডরা 

ভালভাবেই ব্যবহার করিতে পারেন, তার কারণ লর্উদের মধ্যে অনেকেই 

প্রবীণ এবং নানা বিঘয়ে বি-শবজ্ঞ থাকায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপিত 

করিতে পারেন বা কাধ্যকর প্রস্তাব দিতে পারেন এবং যেহেতু লর্ড সভায় 
সময়ের অভাবের স্মস্য। নাই' ধীরভাবে বিস্তারিত আলোচনা হইতে পারে, 
সব্বোপরি অর্ভ সভায় বিরুদ্ধ সমালোচনায় ক্যাবিনেটের স্থায়িত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার 
কোন সম্ভাবনা না৷ থাকায় লর্ভর! সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে 
পারেন । কোন কোন বিষয়ে যেমন বিচারকদের অপসারণের পদ্ধতিতে 
লুর্ভ সত। কমন্সতার সহিত সমানতাবেই অংশগ্রহণ করে। যদিও সরকারের 

উপর নিয়প্ণ ক্ষমত! লঙসত বহুদিন হারাইয়াছে এখনও লডঙসভ। 

হইতে কিছুসংখ্যক ক্যাবিনেট ও ক্যাবিনেট বহির্ভৃতি মন্ত্রী নিযুক্ত হন । 
অবশ্য আইনগত বাধা না থাকিলেও প্রথাগততাবে কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ 
দপ্তরের যেমন অর্থদপ্তর, পররাষ্ট্রদপ্তর প্রহতির তারপ্রাপ্ত মন্ত্রী লর্ভপতান 

সদস্যকে সাধারণতঃ করা হয় না। বর্তমান শতকে কোন প্রধানমন্ত্রীই 

লর্ভসভার সদস্য হন নাই এবং কমন্সপভ। হইতে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ একাটি 

কনভেনশনে দাড়াইয়াছে । 

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্ধয ঃ 
আইন বিভাগের উচ্চ কক্ষ হিসাবে এইটিই লর্ড সভার মুখ্য কাধ্য। 

এই বিঘষটির আলোচনা দুইটি ভিন্ন কালের জন্য ভিন্নভাবে করিতে 
হইবে-- 1911 সালের পৃৰ্্বকাল ও অপরটি 1911 সালের উত্তরকাল | 

1911 সালের পৃব্র্বে অথসংক্রান্ত নয় এমন বিলগুলি সম্বন্ধে দৃই 
সভারই সমান ক্ষমতা ছিল । অর্থবিল ছাড়া অন্য সব বিল যে কোন 

কক্ষে সূত্রপাত হইতে পারিত এবং এখনও পারে, যদিও বস্ততঃ অধিকাংশ 

বিলই প্রথমে কমন্সলভায় উপস্থাপিত হয়, একমাত্র ব্যতিক্রম প্রাইভেট 

বিলের ক্ষেত্রে । এর ফলে অধিবেশনের প্রথম দিকে লর্ভসভার বিশেষ 
কিছু করার থাকে না । অথচ শেষের দিকে প্রচণ্ড কাজের চাপ বৃদ্ধি 
পায়। লর্ডসতাঁয় যদি আরও বেশীসংখ্যক বিলের সূত্রপাত করার ব্যবস্থা 
হয় তবে আইন রচনা প্রক্রিয়াটি আরও স্ুসম্পন্ন হইতে পারে । একটি 
বিল কমন্সসভা হইতে পাশ হইয়া লর্ডসভায় আসিলে পর লর্ড সভার 

ইহা সংশোধন বা! নাকচ করিবার অবাধ ক্ষমতা ছিল এবং “এই ক্ষমতা 

অনেক সময় অনবরত: প্রয়োগও করিত | 1911 সালের পৃবের্ব কোন 
বিলের বিরুদ্ধে লর্ড সভায় দৃঢ় ও অব্যাহত প্রতিরোধের মুখে কমন্সসভার 
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নিজ ইচ্ছা পূরণ করার একমাত্র উপায় ছিল রাজার সহযোগিতায় লর্ড 
সতায় বিলটি সমর্থন করিতে প্রতিশ্বর্তিবদ্ধ এত সংখ্যক নূতন পিয়ার 
সষ্টি করা যাহাতে লর্ড সভায় বিলের সমর্থকের সংখ্যা অধিক দায় । 

কিন্ত এইটি এতই অসাধারণ পদ্ধতি যে ইহা সহজে অবলম্বন করা হইত 

না যদি না বিলের পিছনে নিবর্বাচকমণ্ডলীর বিপুল সমর্থন থাকিত। 
এরকম ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী রাজাকে দিয়। পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়৷ দিয়া বিলটিকে 
বিচাধ বিঘয় করিয়াও নিবর্বাচকমণ্ডলীর কাছে আপীল করিতেন | নিবর্বাচনের 

ফলে যদি প্রধানমন্ত্রীর দল জয়ী হইতেন অর্থাৎ নিববাচকমণ্ডলীর বায় যদি 

প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের পক্ষে যাইত তখন আর লর্ড সভা বিরোধিতা করিতে 

সাহসী হইতেন না এবং বিলটি পুনব্বার কমন্সসভা হইতে পাশ হইয়া 
আপিলে তীহারাও পাশ করিতেন | এটাই প্রথাগত ভাবে গৃহীত হইয়াছিল । 

ইহার অন্যথা করিবার ক্ষমতার অভাব কিন্তু তাহারা স্বীকার করিয়া লন 

নাই | তাহার প্রমাণ মিলিল 1910 সনে পার্লামেন্ট বিল পাশ সম্পর্কে । 

প্রস্তাবিত পালামেণ্ট বিলটিকে উপলক্ষ করিয়া নিব্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া 
উদারনৈতিক দল জয়লাভ করিবার পরও লর্ডসভা বিলটিকে পাশ 
করিতে টালবাহানা করে । তখন বিলটি পাশ করাইবার জন্য রাজাকে 

দিয়া বিলের সমর্থক প্রয়োজনীয় সংখ্যক লর্ড স্থট্টি করিয়া লর্ড সভার 
বিরোধিতা বানচাল করা হইবে এবং ইহাতে রাজার সম্মতি আছে 
এইবূপ হুমকি দেওয়ার পর লর্ড সভা নিতান্ত অনিচ্ছায় বহুসংখ্যক বিলের 

বিরোধী সদস্যের অনুপস্থিতিতে অল্প ভোটাধিক্যে বিলাট পাশ করে। 
দুই কক্ষের মধ্যে সংঘধের সূত্রপাত হয় 1909 সালের বাজেটকে কেন্দ্র 
করিয়।। এ বৎসর উদারনৈতিক দলের গএ্যাসকুইথ ক্যাবিনেটের 
অর্থমন্ত্রী লয়েড জজ্জ যে বাজেট প্রস্তুত করেন তাহাতে ভূমি ও সম্পত্তির 
উপর কয়েকটি কর বাধ করিয়৷ দরিদ্রশ্রেণণীর হিতকর কিছু কাজ করিবার 
প্রস্তাব করা হয় । বাজেট সম্বলিত অর্থবিলটি € 51090967311 ) কমন্স 
সভায় গৃহীত হইয়া লর্ভসভায় আসিনে লর্ড সভা উহা প্রত্যাখ্যান করে। 
লর্ড সভার অধিকাংশ সদস্যই ভূমি ও সম্পত্তিশালী এবং রক্ষণশীল দলভুক্ত । 
কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তাবগুলি তাহাদের মনোমত হয় নাই। 

বিলটি প্রত্যাখ্যাত হইলে কমন্সসতায় এবং সারা দেশেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার 

স্ষ্ট হয় এবং লুর্উসভার এই কাধ্য অগণতান্ত্রিক ও শাসনতম্্বিরোধী 

বলিয়া নিন্দিত হয়| উদারনৈতিক ক্যাবিনেট ইহাকে চ্যালেপ্ররূপে 

গ্রহণ করিয়া পদত্যাগ করে এবং রাজাকে দিয়া পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়। 

বিলটি এবং লর্ডসতার ক্ষমতাহাস এই দুইটি উপলক্ষ করিয়া সাধারণ 
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নিব্বাচন অনুষ্ঠান করায় । নিব্বাচনে উদারনৈতিক দলের বিপুর্ল 
ভোটাধিক্যে জয় হয়? গ্র্যাসকইথ ক্যাবিনেট ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিয়া এ 
বিলাই আবার কমন্সসভায় পাশ করাইয়া লর্ডসভায় প্রেরণ করিলে 

লর্ডভসভা উহা! পাশ করিতে বাধ্য হয়। কিন্ত ক্যাবিনেট ইহাতেই ক্ষান্ত 

হইল না। যাহাতে ভবিষ্যতে ল্রভসভা আর কমন্সসভার আস্বাভীজন 

সরকারকে এইভাবে বিব্ত না করিতে পারে সেজন্য 1910 সনে পার্লামেন্ট 
বিল (৮৪111910610 011] ) নামে একটি বিল কমন্সসভায় উপস্থাপিত 

করিল । বিলটির দূইটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল্,_ (৫) কমন্দসভায় কোন 
অর্থসংক্রান্ত রিল পাশ হইবার পর ল্উসভা উহা মাত্র একমাস সময় উহা। 

ধরিয়া রাখিতে পারিবে, তাহারপর উহা ল্রডসভার সম্মতি ছাড়াই 

আইনে পরিণত হইবে ; (2) অন্যান্য বিলও কতগুলি শর্তসাপেক্ষে লর্ড- 
সভার সন্মতি ছাড়াই আইনে পরিণত হইতে পারিবে । 

বিলটি লর্ড সভায় যাইবার পর সভা উহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান না 
করিয়া লর্ড সভার গঠন সংস্কার সম্বলিত কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়। 

কিন্তু ক্যাবিনেট পরিষ্কার জানাইয়া দেয় বিলটি অক্ষতভাবে পাশ করা 

ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণযোগ্য হইবে না। কিন্তু লর্ডসভা ইহার পরও 
নিষিক্রয় থাকায় ক্যাবিনেট আবার পদত্যাগ করিয়া বিলটিকে উপলক্ষ 

করিয়া দ্বিতীয়বার নির্বাচন অনুষ্ঠান করায় । নিব্বাচনের ফলে আবার 
উদ্ারনৈতিক দলেরই জয় হয় । বিলটি আবার কমন্সসভায় পাঁশ হইয়া 

লর্ড সভায় প্রেরিত হইলে লর্ডসভা টালবাহানা করিতে থাকে এবং শেষ 

পর্য্যন্ত রাজাকে দিয়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিলের সমর্থক লর্ড স্পষ্টি করিয়া লর্ড- 

সভার প্রতিরোধ নস্যাৎ করিবার হুমকি দেখাইবার পর লর্ড সভা উহা নিতান্ত 

অনিচ্ছাসত্বে বিল বিরোধী অধিকাংশ সদস্যের অনুপস্থিতিতে অল্প 

সংখ্যাধিক্যে পাশ করে। বিলটি 1911 সনের পালামেন্ট এ্যাক্ট নামে 

আইনে পরিণত হয়| ইহা দুই সভার মধ্যে শাসনতান্ত্রিক সম্পক যাহা 
এতদিন অলিখিত প্রথার ভিভ্তিতে নমনীয় অবস্থায় চলিয়া আসিতেছিল 

তাহা সুস্পষ্ট আইনের মাধ্যমে সংশয়াতীতভাবে সুনির্দিষ্ট করা হইল 

এবং ইহার ফলে লর্ড সভা একটি গঁলিতনখদন্ত সংস্থায় পরিণত হইল । 

1911 জনের পাল্গামেন্ট আইনের ধারাসমূহ : 

€1) অর্থবিল সন্বন্ধে ব্যবস্থা হইল যে যদি কমন্সসভা কোন অর্থবিল 
পাশ করিয়া সেসন শেঘ হইবার অন্ততঃ একমাস পৃব্বে লূর্ সভায় 
প্রেরণ করে এবং লর্ড সভা যদি তাহার একমাসের মধে) বিলাট কোনরূপ 
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সংশোধন ছাড়াই পাশ না করে তবে বিলটি রাজার সম্মতির জন্য 
উপস্থাপিত হইবে এবং রাজার সম্মতি পাইলেই লর্ভসতা পাশ না করা, 
সত্বেও আইনে পরিণত হইবে । 

অর্থবিলের সংস্ঞা এইভাবে গৃহীত হইল যে ইহা শুধু কর সম্পকিত 
বিলকেই বুঝাইবে না, ব্যয়বরাদদ, থণ ও হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত 
বিলসমূহও ইহার আওতায় পড়িবে এবং কোন বিল আইনে প্রদত্ত 
সংজ্ঞানুসারে অর্থবিল কিনা তাহা নিদ্ধারণ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা কমন্সসভার 
স্পীকারের উপর ন্যস্ত হইল। স্পীকারকে এইরূপ একটি নির্দেশপত্র জারি 
করিতে হইবে | 

(2) অন্যান্য বিল : অর্থবিল, বা পার্লামেণ্টের আইন নিদিষ্ট মেয়াদ 
বৃদ্ধি বা প্রতিসন্যাল অর্ডার অনুমোদন সম্পকিত বিল ছাড়া অন্যান্য বিল 

যদি কমন্সসভা একই পার্লামেণ্টের বা একাধিক পার্লামেন্টের পর পর 
তিনটি সেসনে পাশ করিয়া প্রতিবারই সেসন শেঘ হইবার অন্ততঃ একমাস 

পৃৰ্বে লর্ড সভায় প্রেরণ করে এবং লর্ডসভা যদি প্রতিবারই উহা৷ পাশ না 
করে তবে লর্ড সভা কর্তৃক তৃতীয়বার প্রত্যাখ্যানের পর বিলটি রাজার সম্মতির 
জন্য উপস্থাপিত হইবে এবং রাজার সন্মতি পাইলে লর্ডসত৷ প্রত্যাখ্যান 
করা সত্বেও আইনে পরিণত হইবে ; তবে বিলটি প্রথম সেসনে কমন্পসভায় 
দ্বিতীয় পাঠ এবং তৃতীয় সেসনে তৃতীয় পাঠের মধ্যে অন্ততঃ দুই বৎসর 
অতিক্রান্ত হইতে হইবে এবং শুরু হইতে শেঘ পর্যান্ত বিলটিতে এমন 
কোন পরিবর্তন করা হইবে না যাহা শুধু কালাতিপাতের কারণে একান্ত 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

(3) পালামেন্টের মেয়াদ সক্কোচন : এই আইনে পার্লামেণ্টের 
কাধ্যকালের উচ্চসীমা ? বৎসর হইতে কমাইয়া 5 বৎসরে নিদিষ্ট হয় | 
অবশ্য পার্পামেণ্টের ভবিষ্যতে নৃতন আইন দ্বারা এই মেয়াদ পরিবর্তন 
করিতে কোন বাধা নাই | দুই মহাযুদ্ধের সময় তাহা করাও হয় । 

এই থারাটির উদ্দেশ্য হইল কমন্সসভার বিপুল ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে 
সভা যাহাতে জনমতের সহিত দীর্কাল বিচ্ছিন্ন না থাকে তাহা নিশ্চিত 
করা । প্রথম ধারাটিতে অর্থবিল্ ব্যাপারে কমন্সসভার প্রায় একাধিপত্য- 
প্রতিষ্ঠিত হয়। একমাস পর্য্যস্ত বিলটিকে বিলম্বিত করা ছাড়া লর্ড সভার 
আর কোন ক্ষমতা রহিল না। অন্যান্য বিল সম্পর্কে অবশ্য কমন্পসসভার 
ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও লর্ভসভার ক্ষমতা একেবারে নির্মল করা 
হয় নাই । অন্ততঃ দুই বৎসর পর্য্যন্ত লর্ডসভা কোন বিলকে ধরিয়া রাখিতে 
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সারে এবং এই দুই বৎসরের মধ্যে জনমতের পরিবর্তন হইতে পারে বা 
সস্ত্রিসভার পরিবর্তন হইতে পারে। তাছাড়। বিলটি পাশ করা সম্বন্ধে 
সভার এতটা তাগিদ থাক! চাই যে লর্ভ সভার বিরোধিতা সত্বেও পর 

পর তিনটি সেসনে অপরিবন্তিত আকারে কয়ন্সসতা বিলটি পাশ করিতে 
এবং সেসন সমান্তির অন্ততঃ একমাস পৃর্রবেই লর্ডসতায় প্রেরণ করিবে, 
অর্থাৎ বিলাটকে এমন অগ্রাধিকার প্রতিবারেই দিতে হইবে যাহাতে এ 

সময়সীমার মধ্যে বিলটি সভায় পাশ হয়। স্থুতরাং দেখা যাইতেছে 

অর্থবিল, পালামেণ্টের কাধ্যকালবৃদ্ধি ও প্রতিসন্যাল অর্ডার অনুমোদন 
সংক্তান্ত বিলগুলি ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে লর্ড সভার কিছুটা কর্তৃত্ব 

থাকিয়া যায় উপরোক্ত শর্তগুলির কারণে, কিন্ত এক্ষেত্রেও কনন্সসভা যদি 

কোন বিল সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয় তবে লর্ডসভার অনিচ্ছাসত্বেও 
উহা পাশ করাইতে সক্ষম হয় । 

এই আইন পাশ হইবার পর প্রথম মহাযুদ্ধ পর্ঘস্ত উদারনৈতিক দলই 
ক্ষমতায় অধিচিত ছিল । তাঁরপর দুইটি মহাযুদ্ধ ও অন্তবত্তীকালেও আন্ত- 
তিক রাজনীতির আবর্তে জাতি এতই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে লর্সভার 
ক্ষমতা বা অক্ষমতা বা সংস্কার সম্পকে চিন্তার অবসর ছিল না । আইনটিকে 
সকল পক্ষই মানিয়া লইয়াছিল । 1947 সাল পধ্যন্ত মাত্র দৃইটি আইন 
পালামেণ্ট আইনের পদ্ধতিতে ল্ডসভার বিরোধিতা সত্বেও পাশ হয় । 
কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 1945 সালের সাধারণ নিব্বাচনের সময় 
শ্রমিক দল তাহাদের নিব্বাচনী ইস্তাহারে পরিষ্কার জানাইয়া দেয় লর্ড সভা 
দ্বারা জনগণের ইচ্ছার ব্ূপায়ণে বাধ! স্যষ্টি তাহারা বরদাস্ত করিবে না। 

এ ইস্তাহারে অনেকগুলি ভারি শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার ও নানাবিধ সমাজ- 
কল্যাণমূলক বিধানের কর্্সূচীও ঘোঘিত হয়| উক্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে 
নিববাচন ছন্দে নামিয়া বিপুল সংখ্যাধিক্য লইয়া জয়ী হওয়াতে স্বাভাবিক 
ভাবেই শ্রমিক ক্যাবিনেট তাহাদের ঘোষিত রাষ্ট্াযত্তকরণ প্রভৃতির কর্ম 
সূচী রূপায়ণ করিতে প্রয়োজনীয় বিল পালামেণ্টে আনিতে শুরু করে । 
প্রত্যাশিতভাবেই এ সব বিল রক্ষণশীল দলের সংখ্যাবিক্যপুষ্ট লর্ডসভার 
বিরোধিতার সন্ুখীন হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই পার্লামেন্ট আইনের বলে 
পাশ করাইতে হইলে যে বিলম্ব হইবার কথা তাহা এড়াইবার জন্য শ্রমিক 
সধকারকে লর্ড সভার প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি অনিচ্ছা সত্বেও মানিয়া লইয়া 
বিল পাশ করাইতে হয় । তাহাতে তাহাদের কর্পসুচীর সুষ্ঠু বূপায়ণে 
খুবই অসুবিধার স্ষ্টি হয় | ইহা নিবারণের জন্য 1947 সালের শেষদিকে 
শ্রমিক সরকার পালামেণ্ট এ্যাক্ট (62111577606 4১০৮ ) সংশোধন করিবার 
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অন্য একটি বিলু কমন্পসতায় আনয়ন করে, যাহাতে স্থির হয় পূর্বের 

আইনে লর্ড সভার প্রত্যাখ্যান সত্বেও কমন্পসতার একক সমর্ধনে কোন 

বিল পাশ করাইতে যে সবের্বোচ্চি সময়সীমা নির্দিষ্ট ছিল তাহা দুই” 

বৎসর হইতে এক বৎসরে এবং তিন সেসন হইতে দুই সেসনে কমা'নর ব্যবস্থা 

করা হয় । বিলটি কমন্পসতায় পাশ হইয়া লর্ড সভায় প্রেরণ করিলে 

লর্ড সত! প্রত্যাখ্যান করে এবং শেষ পর্যন্ত পালামেন্ট আইনের পদ্ধতি- 
কমে 2 বৎসর পরে 1949 সালে আইনে পরিণত হয় । সুতরাং বর্তমানে 

সাধারণ বিলের ব্যাপারেও লর্ড লতার ক্ষমতা আরও সম্কুচিত হইয়াছে । উহা৷ 
মাত্র এক বৎসর পর্স্ত কোন বিল আইনে পরিণত করিতে বিলম্বিত 
করিতে পারে, অবশ্য ইতিমধ্যে বিলটি কমন্সপভায় পর পর দুইটি সেসনে 

পাশ হওয়! প্রয়োজন | 
সংশোধিত পার্লামেন্ট আইনের ফলে লরডসভার বন্বক্ষমতা লুপ্তপ্রায় 

হইয়াছে এবং লর্ডসতা তাহার ভূমিকা পালনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। 

যাহারা আইন করিয়া ইহার ক্ষমতা সঙ্কোচনে অগ্রণী হইয়াছিলেন তাহারা 

কিন্তু ইহার বিলুপ্তি চান নাই, ইহার সংস্কার চাহিয়াছিলেন | কিন্ত যেহেতু 

ইহার যথাযথ সংস্কার বহ চিন্তা ও সময়সাপেক্ষ এবং আয়াসসাধ্য ব্যাপার, 

সমস্যাটির সমাধান ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবি রাখিয়া আপাততঃ কাধ্য- 
সিদ্ধির উপায় হিসাবেই পার্লামেন্ট আইন দুইটি পাশ করেন । 1911 
সালের আইনের প্রস্তাবনায় ইহা স্পষ্ট করিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

1949 সালের বিল উথাপিত হইলে লর্ভসভারই কয়েকজন সদস্য সভার 

সংস্কারকলে কতকগুলি প্রস্তাব লইয়া সব্বদলীয় সম্মেলন আহবান করেন 

যাহাতে শ্রমিকদলও অংশ গ্রহণ করেন । কিন্তু মতৈক্য ন। হওয়ায় 

প্রচেষ্টা ব্যথ্থ হয়; ঘেমন ইতিপূর্বে আরও অনেক অনুরূপ প্রয়াস ব্য 
হইয়াছিল | সমস্যাটির সব্বসন্মত সমাধান এপধন্ত সম্ভব হয় নাই । 

বর্ডসভার সংক্ষার সমস্যা : 
এখন আমরা এই সমস্যাটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিব । 

সমপ্যাটির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে উনবিংশ 
শতকে 1832 সাল হইতে আরম্ভ করিয়া 1928 পধস্ত বিভিন্ন সংস্কার আইনের 

মাধ্যমে ভোটাধিকার সম্পূ্সারণের ফলে কমন্দসভার কাঠামোর আমূল 

পরিবর্তন হইয়াছে; অভিজাত শ্রেণীর কেন্দ্র হইতে ইহ! গণতান্ত্রিক 

সংস্থায় বপান্তরিত হইয়াছে । অপরপক্ষে লুরটসতার গঠনে এই সময়ের 

মধ্যে কোনই পরিবর্তন হয় নাই । সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক 
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হইতে ইহাকে একটি অচলায়তন বলা চলে | যতদিন কমন্সসভাও অতি- 
জাতশ্রেণীর মুখপাত্র ছিল ততদিন ইহাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় 
নাই, কেননা স্বার্থের সংঘাত ছিল না । বিরোধ দেখা দিলু কমন্সসভায় 
গণতন্বীকরণের অগ্রগতির সাথে সাথে। লর্ডনভা ভূস্বামী, পুঁজিপতি 
ও ধনিকদেরই কেন্দ্র রহিয়া গেল কিন্তু কমন্সসভা সমাজের বিভিন্ন 
স্তরের সাধারণ মানুঘের মুখপাত্র হইল। যেহেতু বর্তমান যুগের রাষ্্রতত্বে 
জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস বলিয়া স্বীকৃত, অভিজাত শ্রেণীর 
কেন্র লর্ডসভা জনগণের মুখপাত্র কমন্সসভার চ্যালেপ্তরের সন্ুখীন হইয়া 
পিছু হট্টিতে বাধ্য হইয়াছে এবং যদি না লর্ডসতা এই পরিবক্তিত অবস্থা 

স্বীকার করিয়া লইত এতদিনে লর্ডসভার্ অস্তিত্ই থাকিত না । এজন্য 

অধ্যাপক মনরে বলিয়াছেন, “লর্ডসভার দৃব্্বলতাতেই ইহার শক্তি নিহিত'" 
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ড/68100695.1-14101010 ) | লর্ডসভা তাহার ক্ষমতাচ্যুতি মানিয়া লইয়া 

টি'কিয়া থাকিতে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষের যথাযথ ভূমিক। 

পালন করিতে সমর্থ হয় নাই | জমস্যার সমাধানও হয় নাই, মুল সমস্যা 

হইল দুইটি কক্ষের মধ্যে একটা সুস্থ ও সুসমঞ্জস সম্পর্ক আনয়ন করা । 

তাহা করিতে হইলে লর্ভসতীর গঠন ও ক্ষমতা দুইয়েরই আমুল পুনবিন্যাস 

প্রয়োজন | তাহার জন্য নানা পরিকল্পনা বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত হইয়াছে 

কিন্ত এ পর্স্ত কোনটিই সব্বসন্মতভাবে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ফলে 

স্থিতাবস্থাই বজায় রহিয়াছে । 

্রস্তাবগুলি আলোচনার পূর্বে কি কি কারণে লর্ভসতার বিরুদ্ধে লোকের 

মনে বিবাপ ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
প্রথমতঃ যাহ! ইহার প্রধান ব্যত্যয় বলিয়া ধরা হয় তাহা হইল 

ইহার অধিকাংশ সদস্যের উত্তরাধিকার সূত্রে সদস্যপদ প্রাপ্তি । আধুনিক 

যুগে একমার জন্মের কারণে অন্য কোন যোগ্যতা না থাকিলেও একটি 

আইনসভার সত্য হওয়ার দাবি নিতান্তই হাস্যকর বলিয়৷ প্রতিভাত হয় 

এবং লর্ডসভার প্রায় 90 শতাংশ সত্যই এই সূত্রেই সভ্যপদের অধিকারী । 

সুতরাং লর্ডসভাকে বর্তমান যুগের সহিত সঙ্গতিবিহীন মনে করা হয় । 

বিশেষতঃ বলা হয় ব্রিটেনের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এপ একটি সংস্থা 
যেখানে বিশেষ সুবিধাভোগী ( 201585 ) এক শ্রেণীর প্রীধান্য 
তাহার স্থান নাই। ইহা বর্তমান কালেরও অনুপযোগী ।' 

দ্বিতীয়তঃ এই সভার বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হইতেছে যে 

ইহা রামজে মুরের তাঘায় ( চ২৪/3585 1৮ ) ধনিক ও পুঁজিপতি 
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শ্রেণীর সাধারণ দুর্গে (400200700 606688 ০ */68101) পরিণত 

হইয়াছে। পৃব্বে এখানে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন তৃম্বামী, যখন 
ভূমির মালিকানাই ছিল আভিজাত্যের নিদর্শন, বর্তমানে বড়' জমিদার 
ছাড়াও, ধনী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পু'জিপতি শ্রেণীই প্রধানত: লর্ডসতার 
সদস্য হন, সমাজের চরিত্র পরিবর্তনে বিত্তই এখন আভিজাত্যের মানদণ্ড । 

সত্যিকারে গুণী, জ্ঞানী যেমন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক 
রাজনীতিবিদ বা প্রথিতযশা কৃটনীতিবিদৃ, অবসরপ্রাপ্ত রাজকন্মচারী প্রভৃতি 
ধনিক শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠেন না । কাজেই গণতম্বের 
যুগে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ন্বোকের শ্রদ্ধা আকর্ধণ করে না। ধনিকশ্রেণীর 
কায়েমী স্বার্থের রক্ষক হিসাবে সত! দরিদ্র সাধারণ মানুঘের কল্যাণকর 
সকল প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া থাকে । 

তৃতীয়ত: লডনভার আব একটি লক্ষণীয় ক্রাট হইতেছে ইহা বহুদিন 
হইতেই একটি রাজনৈতিক দলেরই কৃক্ষিগত, সে দলটি হইল রক্ষণশীল 
দল্ (0010567580৩ 79109 ) | এইটির সহিত প্রথম দূইটির ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ রহিয়াছে । রক্ষণশীলদের নীতিসমূহ ও কায্যব্রমের স্বাভাবিকভাবেই 
পু'জিপতি ধনিক শ্রেণীর কাছে আবেদন আছে এবং যেহেতু তীহরাই লর্ভসভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ, লর্ডসতায় রক্ষণশীল দলের সব সময়ই আধিপত্য থাকিয়াছে | 
তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে সভ্য হওয়ার দরুণ এই অংশ কখনও হাস 
পায় না । রক্ষণশীল দলই গত শতাব্দীতে অধিকাংশ সময় ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থাকায় প্রতি বছরই এ দলের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

সে তুলনায় উদারনৈতিক ও শ্রমিকদল খুব অল্প সংখ্যক পিয়ার স্মৃষ্টি 
কবিতে পারিয়াছে ! এক দলের ধারাবাহিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে যখনই 

উদারনৈতিক বা শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসিয়াছে লর্ডসভা সরকারের 
বিরোধিতায় তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, প্রগতিশীল সকল কার্যক্রম ব্যর্থ 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছে । গ্র্যাডষ্টোন ও ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান কমন্পসভায় 

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্বেও তাহাদের কর্মসূচী রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় 
আইন লডসভার বিরোধিতার জন্য পাশ করাইতে না পারিয়া ব্যর্থমনোরথ 
হইয়াছিলেন | লর্ভদভার এই প্রতিবন্ধকস্থষ্টিশীলতা 1909 সনে লয়েড 

অজ্ঞ্ের বাজেট প্রত্যাখানে চরমে পৌছায় যাহার ফলশ্র্তি হইল 1911 

সনের পালামেণ্ট আইন পাশ ও লর্ডসভার ক্ষমতা হরণ। 1947 সনে 
শ্রমিক সরকারের আমলে একই ঘটনার পুনরাবন্তি এবং আর একদফা 

ক্ষমতা সঙ্কোচ। অথচ রক্ষণশীল দল যখন ক্ষমতায় অধিচিত থাকে 
তখন লর্সতা কোন বিলের বিরোধিতা করে না, বস্তুতঃ তখন ইহার 
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সরকার ও কমন্সসভার কাধ্য নিধ্বিচারে অনুমোদন ছাড়া আর কোন 
কর্মতৎপরতা থাকে না | বর্তমানে লর্ডসভার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সদস্যই 
রক্ষণশীল দলের সত্য | সুতরাং এঁ দল ক্ষমতায় আসীন থাকুক বা না 
থাকৃক সকল বিষয়েই দলের যা সিদ্ধান্ত লর্ডসভ? তাহাই অনুসরণ করে। 
কাজেই অন্য দল ক্ষমতাসীন হইলে লডসভার বিরোধ জনিবাধ হইয়া 
পড়ে । জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এ অবস্থাটা মোটেই এস্থ ও স্বাভাবিক মনে 

হয় না। বিশেষত: রক্ষণশীল দল মুখ্যতঃ সমাজের ধনিকশ্রেণীর 
কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্র হওয়ায় দলীয় বিভেদ একটা শ্রেণী বভেদের 
রূপ নেয় যাহাতে লর্ভসভা৷ সব্্বদা ধনিক শ্রেণীর পক্ষ লইয়া থাকে । 

চতুর্ধতঃ লর্ভদভার সদস্যরা কাহারও দ্বারা নিবর্বাচিত না হওয়ায় 
কাহারও কাছে দায়িত্বশীল নয় | অথচ তস্বগতভাবে সভাকে জাতির 

প্রতিনিধিমিলক এবং আস্থাভাজন বলিয়। ধরা হয়| সিড্নি ও বিয়ার্টিস 
ওয়েব বলিয়াছেন,_-“ইহার দিদ্ধান্তগুলি ইহার গঠনপ্রকৃতি দ্বারা দৃষ্ট ; ইহা। 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রতিনিধিযূলক প্রতিষ্ঠান হয় নাই |” সুতরাং ইহার গঠনের 
ভিত্তির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন | 

সবর্বশেঘে লর্ডসভার বিরুদ্ধে সদস্যদের সভায় অনুপস্থিতি ও সভার 
কাষ্যে অংশগ্রহণে অভ্যাসগত ওুঁদাসীন্যের অভিযোগ করা৷ হয় । পৃৰ্রেই 
বলা হইয়াছে সাধারণতঃ সভায় একশত জনের অধিক সদস্য উপস্থিত 
থাকেন না এবং ফাহারাও উপস্থিত হন তাহাদের মধ্যে মন্ভীরা ছাড়া খুব 
অল্পসংখ্যকই আলোচনায় বা বিতর্কে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন । 
কিন্ত দেখা গিয়াছে যখন কোন প্রগতিশীল আইন বা প্রস্তাব উপস্থিত 
হয় বিপুল সংখ্যক সদস্য এমন কি যাঁহাদের কখনও সভাকক্ষে দেখা 
যায় নাই তাহারাও আসিয়া উহার বিরুদ্ধে ভোট দেন, যেমন হইয়াছিল্ 

1911 ও 1947 সনে। ইহাতে লর্ডসভার অপ্য়িতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং ইহার সংস্কার প্রশ আরও জরুরী করিয়া তুলিয়াছে | 

জর্ডসভার সংস্কার সংক্রান্ত নান] প্রস্তাব : 

1949 সনে পার্লামেণটট আইনের সংশোধনী বিলটি পাশ হওয়ার 

সাথে সাথে লর্ডসতার উচ্ছেদের প্রস্তাব চিরতরে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে 

বলা যায়। কেননা শ্রমিকদলই প্রধানত; এই প্রস্তাৰের উদ্যোগী ছিল 
এবং তাহারাই লসভাকে রক্ষা করিয়াই আইন পাশ করে । ইহার পর 

ওঠে সভার সংস্কারের প্রশ্ব। এই ব্যাপারের দুইটি দিক আছে-_একটি, 
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গঠনের সংস্কার, অনটি ইহার ক্ষমতা ও কাধ্যাবলীর সংস্কার 1 সংস্কার সম্পক্ষিত 

প্রস্তাবগুন্ির কোন কোনটি ইহার একটির উপর আবার কোন কোনটি 

দইটির উপরই জোর দিয়াছে । ৃ 
1869 সন হইতেই নানা প্রস্তাব উথাপিত হইয়া আসিতেছে 

যদিও কোনটিই বূপায়িত হয় নাই | এ বছর লর্ড রাসেল (101৫ 

ঢ155০1) একটি বিল আনয়ন করেন পধায়ক্রমে সভায় জীবিতকালমেয়াদী 

পিয়ার (116 76619 ) স্ার্টি করিবার জন্য, কিন্তু উহা! গৃহীত হয় নাই | 

উহার পর বিভিন্ন সময়ে আল গ্রে, লর্ড রোসবেরি প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন 
প্রস্তাব দেন। 

'907 সনে সভার কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এযাঁবৎ সব প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইয়াছিল সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য সভা একটি সিলেট কমিটি 

গঠন কনে । এ কষিটি ল্লিপোটে নিমোক্ত সদস্যদের লইয়া লুর্ডসভা 

গঠনের স্পারিশ করে,_কয়েকজন রাজকুমার পিয়ার, আপীল 
লঙগণ, জন্মাধিকার সূত্রে পিয়ারগণ দ্বারা নিব্বাচিত 2009 জন 
প্রতিনিধি, কয়েকজন বিশেষ যোগ্যতাযুক্ত জন্মাধিকার সূত্রে পিয়ার, 
জীবিতকালমেয়াদী পিয়ারগণ ও ধন্মীয় পিয়ারগণ । কিন্তু অব্যবহিত 

পরেই লর্ডঙভা ও কমন্সসভার মধ্যে যেক্ষমতার লড়াই শুরু হইয়া যায় 

যাহার ফলশ্তি হইল 1911 সনের পাল্লামেণ্ট আইন তাহাতে এই কমিটির 

সুপারিশ চাপা পড়িয়া যায়। কিন্তু এ আইনের প্রস্তাবনাতেই ঘোষণা! 

করা হয় যে আইনটি লর্ডসভার সংস্কারের পথেই একটি পদক্ষেপ। 

প্রস্তাবনায় বলা হয়, ' লর্ডসভা বত্তমানে যাহা আছে তাহার পরিবর্তে একটি 

দ্বিতীয় বক্ষ রি করিতে হইবে যাহ] হইবে জনপ্রতিনিধিমূলক, জন্মগত 

অধিকার ভিডি: নয় |" কিন্ত এই ইচ্ছা প্রথম মহাযুদ্ধের চাপে কাধ্যে 
পরিণত ২হ তে পারে নাই, তাছাড়া পালামেট আইনে লর্উসভার ক্ষমত। 

সক্ষোটনেব পে তদানীন্তন উদারনৈতিক সরকারের আশু সমস্যা মিটিয়া 

যাওয়া এন এমসঠাটির সমাধানের তেমন তাগিদও থাকে নাই। 
19. »নে পদ কক্ষের সমানসংখ্যক সদস্য লইয়া এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী 
লোক ল. এ লঙগ্রাইসের সভাপতিত্বে 30 জনের একটি কমিটি নিয়োগ 
করা হয় মনগ্যপটির বিশদভাবে আলোচনা করিয়া রিপোট দিবার জন্য । 

ব্রাইস কঞ্জিটি রিপোর্ট; 

কদাটির মতে সুপ্রাচীন কক্ষরটির ধারাবাহিকত৷ বজায় রাখার জন্য 

কিছুসংখ্যক পিয়ারকে সভার সদস্য রাখা প্রয়োজন, আবার ইহাও দেখিতে 
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হইবে ষে উহার সদস্যপদ সকল শ্রেণীর মানুঘের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং 
একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ সভায় প্রাধান্য না পায়। এই নীতি 
অনুসরণ করিয়া কমিটি নিম্র্ূপ সুপারিশ করে :-- 

ভবিষ্যতে লর্ডসভার মোট সদস্যসংখ্যা হইবে 327 জন | ইহার তিন- 
চতুর্থাংশ অর্থাৎ 246 জন সদস্য কমন্সসতায় সদস্যগণকে আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে 13টি নিববাচক মগ্ুলীতে ( 9150$028] ০011689 ) বিভক্ত করিয়া 

তাঁহাদের দ্বারা নিব্বাচিত হইবেন । প্রত্যেক নিব্বাচকমণ্ডলীর জনসংখ্যার 
অনুপাতে একটি নিদ্দিষ্ট সংখ্যক কোটা (৭৮০৫৪ ) নিদ্ধারিত থাকিবে। 

বাকী 81 জন সদস্য দুইটি কক্ষের একটি স্থায়ী যুগ্ম কমিটি দ্বারা সমগ্র 
পির়ারগোর্ঠী হইতে নিব্বাচিত হইবেন । সভার কাধ্যকাল হইবে 12 
বৎসর, প্রতি চার বৎসর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য বিদায় লইবেন, 
নতন সদস্য তীহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবেন। 

ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী সম্বন্ধে কমিটির মতে সংশোধিত কক্ষ কমন্সসভাব 

সমান ক্ষমতার অধিকারী হইবে না, বিশেষত: অর্থবিল ও মন্ত্রিসভার উপর 

কর্তৃত্বের ব্যাপারে কমন্সসভার সমকক্ষ হইবে না। কমিটি নিম্নোক্ত 
কাধ্যাবলী দ্বিতীয় কক্ষের উপযোগী বলিয়া! বিবেচনা করে 2-_ 

(1) কমন্সনভা হইতে প্রেরিত বিলগুলির সমীক্ষা ও সংশোধন ; 

(2) অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কমূলক বিলগুলির সূত্রপাত ; 

(3) একটি বিল আইনে পরিণত করিতে ঠিক ততটা (তাহার অধিক 
নয়) বিলম্ব ঘটান যাহাতে বিলটি সম্বন্ধে সমগ্র জাতির মতামত যথাযথ 
ব্যক্ত হইতে পারে ; 

(4) বড় বড় এবং গুরুত্বপূণ সমস্যা সম্বন্ধে বিশদ ও স্বাধীনভাবে 
আলোচনা | ৃঁ 

রিপোটের স্তপারিশগুলি বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা 
করায় কাহাকেও সন্তষ্ট করিতে পারে নাই । তবুও 1922 সনে লয়েড 
জজ্ঞের মন্ত্রিসভা ইহার সারাংশ সম্বলিত করিয়া একটি প্রস্তাব পা্লামেণ্টে 

উপস্থাপিত করে, কিন্তু সকলেরই আগ্রহের অভাবে প্রস্তাবটি বিশেষ 

অগ্রসর হয় নাই এবং অল্পদিনের মধ্যে কোয়ালিশন সরকারের পতন 

হওয়ায় ব্যাপারটি চাপা পড়িয়া যায় এবং যদিও, মধ্যে মধ্যে সমস্যাটি 
সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে এবং কক্ষের সংস্কার বিষয়ে বিবিধ প্রস্তাবও 
উত্থাপিত হইয়াছে কিন্ত কোনটিই ফলপ্রসূ হয় নাই | 
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8948 সনের ভ্রিদলীয় সম্মেলন : | 0. 
ইহার পর সমস্যাটির সমাধান কলে আর একবার বিশে বিবেচনা 

কর! হয় 1948 সনে শ্রমিক সরকারের আমলে লুর্ডসতার ক্ষমতার আরও 
সক্কোচ করিয়া পার্লামেন্ট আইনের সংশোধনী বিলটি কমন্দসভায় প্রথমবার 
পাশ হইবার পর । লঙসভাই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়| শ্রমিক সরকার 
বিষয়টি বিবেচনা করিতে সম্মত হইলে প্রধানমন্ত্রী এটুলির সভাপতিত্বে একটি 
ব্রিদলীয় সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সন্মেলনে লর্ডসভার পুনর্গঠন 

সম্বন্ধেই প্রধানত: আলোচনা হয় এবং নিম্ুলিখিত নীতিগুলি সম্পর্কে 
মোটামুটি যতৈক্য স্থাপিত হয় । | 

(1) দ্বিতীয় কক্ষ নিম্নকক্ষের প্রতিহ্ন্দ্ী না হইয়া পরিপূরক 
হইবে ; 

(2) লঙসভাকে এমনভাবে পুনর্গ ঠিত করিতে হইবে যে যতদ্র সম্ভব 
ইহাতে কেবল একটি দলই চিরস্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা ন৷ পায় : 

(3) বর্তমান বংশানুক্রমিক অধিকার লুর্ডসভায় সদস্যপদ প্রাপ্তির একমাত্র 
যোগ্যতা৷ বলিয়া গণ্য হইবে না 

(4) দ্বিতীয় কক্ষের সদস্যগণ ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও দেশ সেবার 
কারণেই নিয়োজিত হইবেন । তীহারা জন্মগত অধিকারে পিয়ারদের 

মধ্য হইতে বা সাধারণ মানুঘের মধ্য হইতেও সংগৃহীত হইতে পারেন ; 

(5) মহিলারাও পুরুঘদের মত সদস্য হইতে পারিবেন ; 

(6) দ্বিতীয় কক্ষে কয়েকজন রাজপরিবারের লোক, ধন্মীয় লর্ড ও 
আপীল লঙেরও অন্তভুক্তির ব্যবস্থা থাকিবে ; 

(7) যাহাতে নিম আয়ের লোক সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত না হন, 

সদস্যদের ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে ; 

(8) যেসব পিয়ার লঙসভায় স্থান পাইবেন না তাহারা কমন্সসভায় 

নিব্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে বা তোট দিতে পারিবেন ; 

(9) যেসব সদস্য সভার কাধ্যের দায়িত্ব পালনে অবহেল! করিবেন 
বা অক্ষম হইবেন তাহাদের সদস্যপদ খারিজ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে । 

পৃনর্গঠনের এইসব প্রস্তাব গুহীত হইলেও দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষমত৷ 
সম্বদ্ধে সম্মেলনে তীব্য মতভেদ দেখা দেয়। কাজেই সম্মেলন বিফল হইয়া 

যায় এবং শ্রমিক সরকার লর্ডসভার ক্ষমতা সঙ্কোচ সম্বলিত পালামেণ্ট 

আইনের সংশোধনী বিলটি লর্ডসভার প্রতিরোধ সত্বেও আইনে পরিণত 
1? 
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করিয়াই ক্ষান্ত হয়। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণ নির্বাচনে 
রক্ষণশীল দল জয়লাভ করিয়া ক্ষমতাসীন হয় | কিন্তু যদিও এই দলের 
নিব্বাচনী ইস্তাহারে ঘোঘিত কর্সূচাতে লর্ডসভার সংস্কার বিষয়টি অন্তুর্তি 
ছিল এবং রক্ষণশীল দল একাধিকবার ক্ষমতাসীন হইয়াছে আজ পধস্ত এ 
সম্পকে কোন আইন প্রণয়ন হয় নাই। লূর্ডসভার সংগঠন পৃব্বের 
মতই রহিত্বা গিয়াছে, কিন্তু ক্ষমতা 1911 ও 1949 সালের আইনের মাধ্যমে 
এতই' সঙ্কচিত হইয়াছে যে ইহার টি*কিয়া থাকিবার বিশেঘ কোন সাথকতা' 
আছে কিন' পরশ উঠিতে পারে । 

জুতরাং সমস্যাটি একই অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে, যদিও সকল দলই 

এ বিষয়ে একমত যে লর্ডসতার সংস্কার শুধু বাঞ্চনীয়ই নয় জরুরীও বটে, 
যদি সভাকে তাহার নির্দিষ্ট কার্য যথাষথ সম্পাদন করিতে হয়। সভার 

সংগঠনে যে তিনটি দোষ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ণ করে এবং যাহ! দূর 
করা একাম্ত প্রয়োজন সে সম্বন্ধেও সকল দলই অবহিত | এগুলি হইল, 
জন্মগত অধিকারে (1616010 ) সদস্য হওয়া, অধিকাংশ সদস্যের 

নিয়মিত অনুপস্থিতি ও সভায় একটি রাজনৈতিক দলের স্থায়ী 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা । উপরে সংস্কারের যেসব প্রস্তাব উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলিতে 
এইসব ক্রাটি দর করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি ল্ডসতার 

ক্ষমতা বৃদ্ধির আশঙ্কায় শেষ পধ্যস্ত কায্যে পরিণত হইতে পারে নাই । 
এইসব প্রস্তাব রূপায়িত করিলে যে সংস্কৃত লর্ডসভার আবির্ভাব হইবে 
তাহ! অনেকটা প্রতিনিধিমূলক হইবে এবং একটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থা 
স্বভাবতই অধিক ক্ষমতার দাবি করিবে। এই অবস্থায় লর্ডসভা 
কমন্সসতার প্রতিত্বন্দী হইয়া দাঁড়াইবে । এই পরিস্থিতি কেহই ভাল 

চক্ষে দেখেন নাই । সেজন্যই মনে হয় সমস্যাটির স্ষ্ঠু সমাধান কোনদিন 
হইবার আশা সুদূর পরাহত । 
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আইন বিভাগ (২) কমঙ্গসন্ডা__সংগরন ও কর্মাপন্জাতি 
টি (2) 20096 01 (50107110775 €0709701596101) 

28170 1১০0০6৫07০ ) 

বিটিশ পালামেণ্টের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আমর ইতিপৃব্রবেই 
আলোচনা করিয়াছি এবং কিভাবে ইহ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি কক্ষে 
পরিণত হয় তাহাও দেখিয়াছি । ইহা' প্রায় ছয় শত বর্ধ পূর্বে ঘটিয়াছিল 
এবং কমন্সসতা তখন হইতেই সক্রিয় রহিয়াছে । ইহা শুধু পৃথিবীর 
মধ্যে একটি প্রাচীনতম আইনসভাই নয় সব্বাপেক্ষা শক্তিশালীও বটে। 
ইহার ক্ষমতার ব্যাপ্তিও উল্লেখযোগ্য । ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে পৃথিবীর 
অন্যান্য পার্লামেন্টের জননী বলা হয়। বহদেশই ব্রিটেনের আদরশে 

সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং পালামেণ্টের অনুকরণে তাহাদের 
আইনসভা৷ গড়িয়াছে কিন্তু কোথাও ইহার সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি হয় নাই। 

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে অনন্য ও অদ্বিতীয় বলা যায়। যদিও দুইটি কক্ষ 
লইয়া পালামেণ্ট গঠিত, বর্তমানে কমন্সসভার গুরুত্ব ও প্রাধান্য এতই 

বেশী যে অনেক সময়ই কমন্সসতাকেই পার্লামেন্ট বলিয়া উল্লেখ 
করা হয়। 

কমন্সসন্ভার গঠন ও সংগঠন (00109516707) ৪10 0758101891107 ) £ 
প্রায় জন্ম হইতেই কমন্সসভা একটি নিবর্বাচিত সংস্থা, যদিও 

ভোটাধিকারের ভিত্তি তথা নিব্বাচকমণ্ডলী ও আসনসংখ্যার পরিমাণ 

বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন হইয়াছে । সুদূর অতীতে ভোটাধিকার খুবই 
সীমাবদ্ধ ছিল, নিব্বাচনী এলাকাও সুঘমভাবে বিন্যস্ত হইত না ; ফলে 

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঠিক জনগণের প্রতিভূ বলা যাইত না। 

কমন্দসসভা তখন ভূস্বামী ও অভিজাতশ্রেণীর মুখপাত্র ছিল । কালক্রমে 
বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতকের প্রথম পাদের পর হইতে বর্তমান 
শতকের প্রথমার্থ পর্ধস্ত ধাপে ধাপে ভোটাধিকার সম্প্সারিত হইয়া 
এবং কিছুদিন অন্তর জনসংখ্যার আঞ্চলিক তারতম্যের ভিত্তিতে 
নির্বাচনী এলাকার পুনবিন্যাস সাধনের ফলে সভার গণতম্বীকরণ সাধিত 
 হইয়াছে। বর্তমান কমন্সতাকে মোটামুটি প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধি সংস্থা 
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বলিয়া গণ্য করা যায় । বর্তমানে (1974) কমন্দসসভা 635 জন সদস্য 

লইয়া গঠিত। কিছুদিন পূর্বে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি সংখ্যা. 
নিয়ূপ ছিলু :_ ইংল্যাণ্--511) ওয়েলষ-_36, স্কটল্যাও-71 ও উত্তর 

আয়া্ল্যাও্-_12 | সদস্যগণ প্রত্যেকেই এক আসনযুক্ত নিব্বাচণী 

এলাকা হইতে নিব্বাচিত। পূর্বে কোন কোন নিবর্বাচনী এলাক! একাধিক 
আসনবিশিষ্ট ছিল। সম্পতি এই ব্যবস্থার অবসান করিয়া প্রতিটি 
নির্বাচনী এলাকাকে একাসন বিশিষ্ট করা হইয়াছে। পূর্বে একই 

নাগরিকের একাধিক এলাকায় তোট দিবার যে অধিকার ছিল তাহাও 

বর্তমানে বিলোপ করা হইয়াছে । বর্তমানে প্রতিট নাগরিকের একটি মাত্রই 

ভোট দিবার অধিকার প্রবন্তিত হইয়াছে । 1944 সনের কমন্দসতার 

আসন পুনবিন্যাস আইন ( 7২511517190000. ০9915 4১০৮ ) ও 1949 

সনের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ( [515560191101) ০1 7১900125 4৯০৫ ) 

দ্বারা এইসব পরিবর্তন করা হইয়াছে যাহার ফলে কমন্সসভার গণতান্ত্রিক 

কাঠামো স্ুসংবদ্ধ হইয়!ছে। 1928 সন হইতেই সাব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধি- 

কার প্রবন্তিত হইয়াছে । পূর্ব্বে প্রাপ্তবয়স্ক বলিতে অন্যুন 21 বৎসর বয়স্ক 

বুঝাইত, সম্পৃতি 1970 সাল হইতে ইহা৷ 18 বৎসর ধার্য হইয়াছে। স্ত্রী 

পুকষ নিবির্বশেঘে অন্যন 18 বৎসর বয়স্ক নাগরিক মাত্রেই ভোটাবিকারী, 
তবে তাহাদিগের ভোটার তালিকায় নাম তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন | 

অবশ্য কয়েকটি কারণে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যেগুলি 

হইতে ভোটদাতাকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন,_যেমন বয়সসীমা, পিয়ার হওয়া, 

উন্মাদ, দেউলিয়া, বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাবাস ইত্যাদি 

নিব্বাচকমণ্ডলীকে একাসন বিশিষ্ট এক একটি নিন্দিষ্ট তৌগোলিক এলাকায় 

(61600:021 0190710 ) সংগঠিত করা হয়৪। নিবর্বাচন প্রত্যক্ষভাবে 

1. 1948 সনের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে কমন্সনভার সদস্ত সংখ্যা চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট 

করা হয় নাই, কেননা জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ইহা বুদ্ধি পাইতে পারে । তবে এই আইনে 

বল! হইয়াছে গ্রেটব্রিটেনের জনপ্রতিনিধি সংখ্যা 613র নিকটে হইবে, খুব অধিক পরিমাণে 

উহার কম বেশী হইবে নাঁ। উল্লেখ করা যাইতে পারে, 1918 সনের আইনে মেট 

আমনসংখ্যা 70? নিঙ্দিষ্ট হইয়াছিল, আবার 1922 সনে আরার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনত। প্রাপ্তির পর 

এই সংখ্যা হাস পাইয়! 616তে দাড়ায়। 

2. 7948 সালে শ্রমিক সরকারের আমলে একাধিক আসনবিশিষ্ট নির্বাচকমগডলীয় 

বিলোপ কর! হইয়াছে | বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার জনসংখ্যার হেরফের অনুযায়ী সমরে 

সময়ে আসনের পুনর্বস্টনের জন্ত পাঁচটি আঞ্চলিক সীমানা” কমিশন গঠন করা হইক্কাছে 

"্পীকারকে সভাপতি করিক্টা। 'কমিশনের কাজ হইল. খেকে বসর অন্তর বিভিন 
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এবং গোপন ব্যালটে সম্পন্ন করা হয় যাহাতে নিব্বাচকর! নির্ভয়ে এবং 
স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন । 

সদস্যপদ প্রার্থী হইতে হইলে নিম়োক্ত যোগ্যতাগুলি থাক! দরকার,-- 

(1) অন্তত 21 বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে : 

(2) ব্রিটিশ প্রজা হইতে হইবে, অবশ্য যে কোন ডোমিনিয়নের 

নাগরিকই.বিটিশ প্রজা বলিয়া গণ্য হন ; 

(3) সদস্য হিসাবে একটি শপথ গ্রহণ করিতে রাজী হইতে হইবে, 
শপথটি যে কোন ধর্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরে অবিশ্বাসেরও সহিত সঙ্গতিপূর্ণ । 
এছাড়া কয়েকটি অযোগ্যতার বিষয়বস্তু হইতে মুক্ত হওয়া দরকার | 
যেমন অপ্রাপ্তবয়ক্ক, উন্মাদ, দেউলিয়া, "নিব্বাচনে দুনীতি সমেত কতকগুলি 
অপরাধে দোধী সাব্যস্ত ও কারারুদ্ধ, কোন গিজ্জার ধর্মযাজক, পিয়ারগণ 

( আইরিশ পিয়ার ছাড়া ), কয়েকটি বেতনতুক্ পদাভিঘিস্ত রাজভূত্য, 
এবং সাধারণভাবে 1957 সনের আইনে যাঁহাদের কমন্সসভার সদস্যপঙ্জে 

নিব্বাচিত হইবার অযোগ্য বলিয় নিদ্ধারিত করা হইয়াছে, যেমন বিচারকগণ, 
সিভিল সার্ভেপ্টগণ, সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে কর্মরত ব্যক্তিগণ 
এবং এ আইনে বণিত পদাভিষিক্ত ব্যক্তিরা_ইহারা কেহই সদস্যপদপ্রার্থী 
হইবার যোগ্য নন। 

একবার কমন্সসভার সদস্যপদে নিব্বাচিত হইলে সরাসরিভাবে উহ] 
ত্যাগ করা যায় না। সেজন্য একটু কারচুপির আশ্রয় লইতে হয়। 
1705 সনের একটি আইন আছে (7019০500010 4১০6 ০1 1705 ) যাহাতে 
বলা হইয়াছে যে বাজার অধীনে অধ্করী কোন পদে বহাল হইলে 
কমন্দপসভার সদস্য থাকা যাইবে না। একসময় চিলটাণ হাগ্ড্ড্স্ 

নামে রাজার একটি জমিদারী ছিল, এখন কাধ্যতঃ উহার আর অস্তিত্ব 
নাই | তবুও আইনতঃ উহার পরিচালকের (56558115110 ০ ৫)৩ 

0701100, 70001505 ) পদটি নামে বজায় আছে । পদত্যাগ করিতে 
ইচ্ছক সদস্য অর্থমন্ত্রীর নিকট এ পদটটির জন্য আবেদন করেন এবং 
কর] মাত্রই উহা যথারীতি মগ্তর করা হয়। এ পদ প্রাপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গেই তীহার সদস্যপদ বাতিল হইয়া যায়। তাহার অব্যবহিত পরেই 
তিনি আবার এ পদে ইস্তফা দেন এবং তীঁহার শূন্যপদে নৃতন নিব্বাচন 

অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার হেরফেরের ভিত্তিতে আসনের পুনর্ণনের প্রস্তাব সুপারিশ 

করা । এগুলি রাজার নির্দেশনামা (0:25 22 ০০8:0011) স্বারা কার্ধ্যকরী কর! হয়। 

.কলেকিছুদিন অন্তর কমজসভার দোট আসনসংখ্যা প্জিবত্তিত হয় । 
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হয় | 1911 সনের পর হইতে কমন্সসভার স্বাভাবিক আয়ুফাল 5 বৎসরে 
নিদ্দি্ হইয়াছে । কিন্ত সাধারণতঃ তাহার পৃব্বেই প্রধানমন্ত্রীর পরামশে 
রাজা সভা ভাঙ্গিয়া দিবার এবং সাধারণ নিব্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ 
দেন | অধিবেশন চলা কালে কোন কারণে আসন শূন্য হইল এ আসনে 
উপনিব্বাচন অনুষ্ঠান হয় | 

কমন্সসতা ভাঙ্গিয়া দিবার পর রাজার চান্সারি (0102100219 ) 
কাধ্যালয় হইতে নিব্বাচনের জন্য মেয়র 'ও শেরিফদের নিকট সমন জারি 

করা হয়। প্রার্থীদের নাম প্রস্তাবের জন্য একটি দিন নিদিষ্ট হয় । 
প্রার্থীর নাম ভোটার ছারা প্রস্তাবিত ও সমঘিত হইলে তাহাকে 150 

পাউও জামানত রাখিতে হয়। যদি কোন প্রার্থী মোট ভোটসংখ্যার 
অন্ততঃ ॥ ভোট না পান তবে তাহার জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়। 
1883 সনে একটি আইনে কতকগুলি নিব্বাচনী দুনাঁতি নিদিট হইয়াছে, 
যেগুলি কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে তীহার নিব্বাচন নাকচ 
হইয়া যায়। যেমন যদি কোন প্রার্থী আইনে মঞ্জুরী করা অর্থের 
অধিক নিব্বাচনে ব্যয় করেন তাহা প্রমাণিত হইলে নিব্বাচন নাকচ হইবে | 

কমন্সসভার বিশে অধিকার ও সুযোগ ক্কুবিধ : 
নৃতন পার্লামেণ্টের অধিবেশনের শুরুতে স্পীকার আনুষ্ঠানিক ভাবে 

কমন্সসভার জন্য “তীহাদের প্রাচীন ও অবিসম্বাদিত অধিকার ও সুযোগ 
সুবিধাগুলি'। ( প0ভাহ। 20016060200 50009805660 1018100522৫ 
[1715116805” ) দাবি করিয়া থাকেন | এইগুলি হইল নিম়ুরূপ £- 

(1) দেওয়ানী মামলায় কোন সদস্যকে অধিবেশনের প্রাক্কালে 
40 দিনের মধ্যে বা অধিবেশন শেঘ হইবার 40 দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার 

করা চলে না । ফৌজদারী অপরাধে অথবা আদালতের অবমাননার জন্য 
কক্ষের বাহিরে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে । 

পাপী লতি পেশী পীপাশাসিপিশিশীি পিপি শোপিস সি 

* বিশেষতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সরকারী নীতি সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত হইলে 
জনমত যাচাই করিবার জন্য অথবা কমন্সসভায় ক্যাবিনেটের সমর্থক সংখা খুব কমিক 

যাইলে প্রধানমন্ত্রী রাজাকে দিয় সভার অবসান ঘটান। তাছাড়া নিব্বাচকমণ্ডলী মন্ত্রিসভার 

থুব অনুকূলে বুঝিলে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতেও অনেক সময় নির্ধারিত কার্যাকালের 

মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী এই পন্থা গ্রহণ করেন। আবার জরুরী অবস্থায় পার্লামেন্ট আইন পাশ 

করিয়া নির্ধারিত কার্ধ্যকাল বৃদ্ধিও করিতে পারে, যেমন ছুইটি মহাযুদ্ধের সময় 

হইয়াছিল । 
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0) কক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ বাকৃশ্বাধীনতা__কক্ষের বাহিরে যাহা 

বলিলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়। গণ্য হয় কক্ষের মধ্যে কিন্তু তাহা নয়। 
অবশ্য কোন সদস্য ইহার স্যোগ লইয়া শালীনতা বা শোতনতার মাত্রা 
অতিক্রম করিলে স্পীকার তাহাকে নিবৃত্ত করেন । 

(3) সদস্যদের জুরির কর্তব্য হইতে রেহাই দেওয়। হয় 
(4) সমষ্টিগতভাবে স্পীকারের মাধ্যমে রাজার কাছে বক্তব্য রাখিবার 

অধিকার কমন্সসভার আছে । 

(5) নিজস্ব কন্মপদ্ধতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবার পূর্ণ অধিকার 
কমন্দপসভার আছে । 

(6) সভার কাধ্যাবিবরণী নিজ আদেশে প্রকাশ করিবার অধিকারও 
কমন্সসভার আছে । 

(7) সদস্যদের আইনগত যোগ্যতা নিদ্ধারণ করিবার এবং কাহাকেও 
অযোগ্য স্থির করিলে তাহার সদস্যপদ খারিজ করিবার চুড়ান্ত ক্ষমতা 
সভারই | 

(8) কমন্সসভার বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভঙ্গের 

অভিযোগে যে কোন ব্যক্তি বা সংস্বার বিচার ও দণদান করিবার অধিকার 
সভার আছে । 

কমন্সসভার অধিকার ও সুযোগ জুবিধাগুলি একটু অভিনিবেশ 

সহকারে বিশেষণ করিলেই দেখা যায় এগুলির উদ্েশ্য ও তাৎপর্য হইল 

সভা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে উহার গুরুত্বপূর্ণ কাধ্যবিলী সম্পাদন করিতে পারে | 

স্পীকার : 

এখন আমরা কমন্দসভার কন্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব । 
সাধারণ নির্বাচনের পর নূতন পালামেণ্ট গঠিত হইবার পর কমন্সসভার 
প্রথম কার্ধ্য হইল উহার সভাপতি বা স্পীকার নিব্বাচন । কিন্তু 
চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী রাজার নামে লর্ড চ্যান্সেলর সভাকে স্পীকার 
নিব্বাচনের নিদেরশশি না দেওয়। পধ্যস্ত সভা এই কার্ধয করিতে পারে না। 
এজন্য সভার ক্লার্কের (015:% ) নেতৃত্বে সদস্যদের রাজার নির্দেশ গ্রহণ 
করিতে লর্ডসভায় যাইতে হয় । ফিরিয়া আসিয়া নিবর্বাচন অনুষ্ঠান করা 
হয় | ব্যাপারটা নিতান্তই আনুষ্ঠানিক । সাধারণত প্রাক্তন স্পীকার 
যদি তিনি অবসর গ্রহণ না করিয়া থাফেন বিনা বাধায় কমন্সসভায় 
পুননিবর্বাচিত হইয়৷ আসিয়া আবার এ পদের জন্য প্রস্তাবিত হন এবং 
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যে দলই সংখ্যাধিক্য লাভ করুক তিনিই সব্বসন্তিক্রমে স্পীকার নিব্বাচিত 
হন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের সহিত পরামর্শ করিয়া তবে পদের, 
জন্য প্রার্থী স্থির করেন । তখন একজন সদস্য নাম প্রস্তাব করেন এবং 
দুজন সদস্য দুইদল হইতে প্রস্তাবাটি সমর্থন করেন এবং যেহেতু অন্য 
কোন নাম সাধারণতঃ প্রস্তাবিত হয় না তিনি বিনা বাধায় সব্বসম্মতিক্রমে 
নিববাচিত হন । অবশ্য কাধ্যগ্রহণ করিবার পৃব্ৰবে তাহার নিয়োগে 
রাজার মঞ্জুরী লাগে । এটা অবশ্য একেবারেই আনুষ্ঠানিক । বহু পূর্বে 
রাজাই স্পীকারের প্রকৃত নিয়োগকর্তা ছিলেন এবং কমন্সসভা৷। অনুমোদন 
করিত। বর্তমানে ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা । তৃতীয় জঙ্ঞের আমল হইতেই 
স্পীকার নিব্বাচনে রাজার কোন প্রকার প্রভাবের অবসান হইয়াছে । 
যেহেতু কমন্সসভায় স্পীকারের ভূমিক৷ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে হইবে এমন 
লোকবে' সাধারণতঃ এই পদের জন্য মনোনীত করা হয় যিনি কখনও 

দলীয় রাজনীতিতে খুব সক্রির ছিলেন না বা মন্ত্রী ছিলেননা ; অনেক 

সময় সভার কার্যযপরিচালনার অভিজ্ঞতার কারণে কমিটি অব ওয়েজ 
এও মিনম এর (00101016160 ০ 5 2170 16215 ) বা অন্য কোন 

কমিটির সভাপতিকে এই পদের জন্য মনোনীত করা হয়। নিক্বাচিত 
হইবার পর স্পীকার পালামেণ্টের আয়ুঞ্াল যাবৎ কর্মরত থাকেন এবং 
পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিবার পরও যতদিন পযন্ত না নৃতন স্পীকার 
নিববাচন হয় ততদিন পদাভিঘিক্ত থাকেন। তবে সাধারণতঃ পরবস্তী 

পার্লামেণ্টেও তিনিই নিব্বাচিত হইয়া থাকেন, অন্য দল ক্ষমতায় আসা 
সত্বেও । দৃষ্টান্তত্বরূপ বলা যায় 1945 সনে শ্রমিকদল বিপুল তোটাধিক্যে 
জয়লাত করিবার পরও রক্ষণশীল দলের মনোনীত প্রাক্তন স্পীকার 
ক্লিফ্ট ব্রাউনের পুননিব্বাচনের বিরোধিতা করে নাই | আুতিরাং বলা যায় 
বস্তমানে কেহ একবার স্পীকারের গদিতে বসিলে মৃত্যু বা স্বেচ্ছায় অবসর 
গ্রহণ ছাড়া বড় একটা অপসারিত হন না। এ জন্যই স্পীকারকে সম্পূর্ণ 

স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং প্রায় দুই 
শতাব্দী ধরিয়া স্পীকারের এই প্রতিহ্য জুদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
স্পীকার নিব্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন 
করেন, তিনি কোন প্রকার দলীয় কন্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণ করেন না 
বা কোন রাজনৈতিক বিঘয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেন না। 
তিনি কায়মনোবাক্যে নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হইয়া যান। এজন্যই 
তাহার নিব্বাচনী এলাকায় (০9290006005 ) কেহ তীহার আসনে 
প্রতিনন্দিতা করেন না । কারণ কেহ প্রতিছ্ন্দিত করিলে তাহাকেও 
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নির্বাচন হ্ষন্বে নামিতে হয় এবং তাহা হইলে তাহার নিরপেক্ষতার এ্রতিহ্য 
ক্ষপ্ধ হয়| এজন্যই এই প্রথার উৎপত্তি । কচিৎ কখনও ইহার ব্যতিক্রম 

হইয়াছে । সুতরাং স্পীকারের কার্যকাল সাধারণতঃ দীর্বস্বায়ী । শুধু 
তাহাই নয় তাহার পদটি সম্মান ও সামাজিক মধাদামণ্ডিতও বটে । 
তাহার বেতনও পদমর্যাদার অনুরূপ । তিনি বাঘিক 10,000 পাউও 
বেতন পান এবং উহা আয়করমুক্ত, তাছাড়া ওয়েষ্টমিনিষ্টার প্রাসাদে 
তাহাকে বিনাভাড়ায় বাসস্থান দেওয়া হয় । সরকারী মধাদার স্তরবিন্যাসে, 
( 028081 715০১৫০০০০ ) তাহার স্থান রাজপরিঘদের ল প্রেসিডেন্টের 
(1010. 115510606 ০ (5 (0০011 ) পরেই অর্থাৎ জপ্তম স্থানে । 
অবসর গ্রহণের পর তাহাকে বাঘিক চারহাজার পাউও পেন্পন দেওয়া 
হয ও পিয়ারেজে ভূষিত করা হয় । 

৫০৬ 

স্্ীর্কারের ক্ষমতা ও কর্তব্য: 

সভার কাধ্যক্রমের নিরপেক্ষ পরিচালক হিসাবে তাহার অনেক 

গুরুত্বপূণ কর্তব্য আছে। নিয়ে সেগুলি উল্লেখ করা যাইতেছে । ইহাদের 
মধ্যে কতকগুলি চিরাচরিত প্রথানুগ, কতকগুলি লিখিত আইন নিভর । 
আবার কিছু কিছু সভার স্থায়ী নিয়মাবলী ( 91810178 01৫575 ) দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত | 

প্রথমতঃ সময়ে সময়ে স্পীকার কমন্পসভার মুখপাত্র হিসাবে কাজ 
করেন । যেমন তিনি সভার পক্ষ হইতে উহার বিশেষ স্রযোগ সুবিধা 

দাবি করিয়া থাকেন, সভার নির্দেশ ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকরী করেন, 
সভার নামে তিনি উহার প্রশস্তি বা নিন্দাপ্রস্তাব যথাস্থানে প্রেরণ করেন, 

রাজার কাছে সভার আবেদনপত্র তিনিই পেশ করেন, ইত্যাদি । 

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন বিষয়ে সভার প্রতিনিধি ও কাধ্য পরিচালক 

হিসাবে কাজ করিয়া থাকেন । যেমন নান ব্যাপারে সভার পক্ষ হইয়। 

ছকমনামা ( %1811276 ) জারি করেন । সভার কাধ্যকালে কোন আসন 

শূন্য হইলে স্পীকার এ আসনে নিব্বাচনের জন্য নিদ্রেশনামা জারি 

করেন । সতার নিকট কোন অপরাধীকে সোপর্দ করার জন্য বা কোন 

সাক্ষীকে তলব করিবার জন্য নিদে্রশিনামাও স্পীকার জারি করেন | 
তাছাড়া সভার প্রশাসনবিভাঁগের পরিচালনভার তাঁহার উপরই ন্যস্ত থাকে | 

এই বিভাগে সভার ক্লার্ক (01910), গ্রশ্থাগারিক ( 110181720 )1ও অধীনস্থ 
কর্মচারীবৃন্দ, প্রাইভেট বিলের আবেদন পরীক্ষক প্রভৃতি কাজ করিয়া 
থাকেন । 
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তৃতীয়ত: তাহার প্রধান বর্তব্যগুলি হইল সভার আলোচনা ও বিতর্কে 
সভাপতিত্ব করা সম্পকিত। এই সম্পর্কে তাঁহার তিনটি মুখ্য ভূমিকা 
হইল--সভায় শৃঙ্খলারক্ষা করা, সদস্যদের সংযত রাখা এবং : বিতর্কে 
কোন্ কোর্ সদস্য অংশগ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করা। সভার কাধ্য 
চলা কালে সকল সদস্যকে তাহাদের বক্তব্য ও মন্তব্য ম্পীকারের উদ্দেশে 
রাখিতে হয়, অন্য কোন সদস্যের উদ্দেশে নয় । কমন্পসভার ন্যায় 

ব্লাজনৈতিক সংস্থায় বিতকের কালে সময়ে সময়ে উত্তেজনা ও বিক্ষোভের 
স্্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক । তখন সভার কাধ্য যাহাতে শোতন ও 
শালীনভাবে চলে তাহা স্পীকারকেই দেখিতে হয় । এজন্য তাঁহার হস্তে 

পধাপ্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। যেমন তিনি যে কোন সদস্যকে বক্ততার সময় 
অপ্রাসঙ্গিক কথা, পুনরাবৃত্তি বা অশালীন মন্তব্য করা বা আপত্তিজনক 
আচরণ হইতে বিরত হইতে নির্দেশে দিতে পারেন এবং সদস্য তাহা 
মানিতে বাধ্য । না মানিলে তীহার শাস্তি দানের ক্ষমতা অংছে। সভায় 
কোন প্রকার গণডগোলের সূচনা দেখা দিলে স্পীকার দাডাইয়া সদস্যদের যুদু 
ভতসনা করেন অথবা শান্ত হইতে অনুরোধ করেন এবং তখনই সদস্যদের 
বসিরা পড়িতে হয় । নিয়ম হইল স্পীকার দীড়াইলে কোন সদস্য দীড়াইয়। 

থাকিবেন না । সাধারণতঃ ইহাতেই কাজ হয় | কিন্ত যদি ইহার পরও 

কোন সদস্য গণ্ডগোল করিতে থাকেন তিনি উহাকে বসিতে বলেন । 

তথাপি সদস্য শাস্ত না হইলে তিনি উহাকে কক্ষত্যাগ করিয়া যাইতে 

বলিতে পারেন | যাইতে অস্বীকার করিলে তিনি উহার নাম চিহিত 

18106”) করেন অথাৎ তাহার বহিষ্ষারের আদেশ দেন। এই 
আদেশ প্রথমবার 5 দিনের জন্য, দ্বিতীয়বার 21 দিনের জন্য এবং 
তৃতীয়বার অধিবেশনের অবশিষ্টকালের জন্য কাধ্যকরী হয়। এই আদেশও 
না মানিলে সভার সাস্ত্রী বা সাজেণ্ট এটু আরমস্ ( 56125870-91-21775 ) 
তাহার নির্দেশে বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে বহিষ্ষার করেন। গণ্ডগোল 

গুরুতর আকার ধারণ করিলে স্পীকার সত।ভঙ্গ করিয়া সভার কাধ্য স্বগিতি 
রাখিতে পারেন । 

স্পীকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হইল সভায় আলোচন।৷ সুশৃঙ্খল 
ভাবে পরিচালিত হয় তাহা দেখা । কোন সদস্য বক্তা করিতে গিয়া 
প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া গেলে স্পীকার তাঁহাকে প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিতে 
বলেন, অনেক সময় অন্য সদস্য এবিষয়ে তীহার দৃষ্টি আকর্ধণ করিলে 
উহা করেন । এছাড়া সদস্যগণ প্রায়ই সভার কার্য পদ্ধতির কোন 

কোন নিয়মের সঠিক ব্যাখ্যা সন্বদ্ধে তাহার মতামত (11706 ) চাহিয়া 
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:খাকেন। সেক্ষেত্রে তিনি, বিঘগ্লটি ভালভাবে বিচার বিবেচনা করিয়া, 
সেদিনই বা পরে তাহার মতামত পেশ করেন এবং তীহার সিদ্ধান্ত 
ভবিষ্যতের জন্য নজির হইয়া যাঁয়। বিচারকের রায়ের মতই উহা! 
চুড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয়, , উহার বৈধতা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ব করিতে 
পারেনা | যে ক্ষেত্রে কোন নিয়ম বা নজির থাকে না তীহাকেই নির্দেশ 

দিতে হয়, তাহাই ভবিষ্যতে নিয়ম হইয়া দাঁড়ায় । কোন বিষয়ে 

আলোচনার শেঘে তিনিই সভার মতামতের জন্য বিষয়াটি উপস্থাপিত 

করেন এবং ভোটের ফলাফল ঘোষণা! করেন । 

স্পীকারের তৃতীয় কর্তব্য হইল বিতর্কে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছ,ক 
বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে কে বলিবেন তাহা নির্ণয় করা | বর্তমানে সভার 
কাজের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সে অনুপাতে সভার কাধ্যকাল 
খুবই সীমিত । কাজেই কোন বিতর্কে যতজন অংশগ্রহণ করিতে চান 
সকলকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না । তীহারাই শুধু সুযোগ শান 
যাহারা ভাগ্যক্রমে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ধণ করিতে পারেন (49৪8০ 
(136 599591515 ০5০+/), অর্থাৎ স্পীকার যাহাদের বক্তা করিতে 
অনুমতি দেন। এবিষয়ে স্পীকার খেয়ালখুশীমত চলেন না। কতকগুলি 
জুনিদ্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করেন। যেমন যদি কোন সদস্য সভায় সবর্ব প্রথম 
(1721060. ৪98০1. ) করিতে চাহেন তাঁহাকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন । 
দলীয় নেতাদের সাধারণতঃ অনুমতি দিয়া থাকেন। এছাড়া বক্তা 
নিবর্বাচনে এটা লক্ষ রাখেন যাহাতে বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের মতের 
প্রতিফলন হয় এবং যেসব সদস্য অর্থবহ কিছু বক্তব্য রাখিতে পারিবেন 
বলিয়া মনে করেন তাহাদের বলিবার সুযোগ দিয়া থাকেন । সাধারণতঃ 

সতার নেতা ও বিরোধীদলের নেতা বিতর্কে নিজ নিজ দলের কোন্ 
কোন্ সদস্য বলিবেন তাহার তালিকা স্পীকারকে পুকবর্বাহ্নেই দিয়া দেন 
এবং স্পীকার যথাসম্ভব দুই তালিক1 অনুযায়ী পধায়ক্রমে বক্তা নিব্বাচন 
করেন, কিন্তু এমন নয় যে তিনি উহা হইতে ব্যতিক্রম করিতে 
পারিবেন না । 

বিবিধ : সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কোন সদস্য ব৷ সচেতক ( 11 ) যদি 
বিতর্কের অবসান ধটাইয়া বিঘয়া্ট ভোটে দিবার প্রস্তাব করেন স্পীকার 
শুধু তখনই তাতে অনুমতি দেন যখন তিনি নিশ্চিন্ত হন যে সংখ্যালঘু 
সদস্যদের মতামত ব্যক্ত করিবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, 
কেনন৷ তিনিই ইহাদের অধিকারের রক্ষক | কোন প্রস্তাধের সংশোধনী; 
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প্রস্তাব উপস্থাপন তীহার অনুমতি - সাপেক্ষ | মন্ত্রীদের: উদ্দেশে কোন 
প্রশ সভায় উপস্থাপিত হইবে কিনা তাহা তিনিই স্থির করেন 1. 
অনেক সময় কোন সদস্য একটি জরুরী ও. সুনিশ্চিত জনস্বার্থ সংক্রান্ত 

বিঘয় আলোচনার জন্য সভা মূলতুবীর প্রস্তাব আনয়ন করেন যাহাতে 

কার্য্যতালিকাভুক্ত অন্যান্য বিষয় স্থগিত রাখিয়া তৎক্ষনাৎ বিষয়টি 

আলোচিত হইতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাপারাটি'জরুরী ও স্থনিশ্চিতভাবে 

জনস্বার্থঘটিত কিনা তিনিই তাহার বিচার করেন এবং সে বিষয়ে নিশ্চিত 

হইলে তবেই উহা সব্বাণ্ধে আলোচনা.করার অনুমতি দেন । তিনি সভার 
সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করেন, কিন্ত সঙ্গে 
সঙ্গে এটাও দেখেন যে কেহ বা অল্প কয়েকজন সদস্য সভার কাধ্য চলার 
পথে অনর্থক বাধ! ত্াষ্টি না করিতে পারেন | আবার সরকার যাহাতে সভার 
মাধ্যমে প্য়োজনীয় কাধ্যকলাপ যেমন আইন প্রণয়ন, বাজেট মঞ্ভুরী 
ইত্যাদি সময়মত সম্পন্ন করাইতে পারেন তাহাকে তাহাও দেখিতে হয়। 

সভায় আনীত বিলগুলি কিভাবে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিগুলিতে বণ্টিত 

হইবে তাহা তিনিই স্থির করেন । নিব্বাচিত সভাপতিদের একটি তালিকা 

(08061 ০? 010810106) ) হইতে তিনিই বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিগুলির 

সভাপতিদের নিয়োগ করেন। 1911 সনের পালামেণ্ট আইনের ফলে 

তাহার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ আইনে অর্থবিল সম্পর্কে এবং 
এ আইনে নিদ্ধারিত কতকগুলি অবস্থায় অন্য বিল সম্পর্কেও লর্সভার 

ক্ষমতা ত্রাস করিয়া কমন্সসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে । কোন 
বিল আইনে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে অর্থবিল' বলিয়৷ গণ্য হইবে কিনা 
তাহা স্থির করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা স্পীকারের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে 
এবং তাহাকে এই মর্মে একটি নির্দেশপত্র ( ০০7016০816 ) জারি করিতে 

হয়। এই নির্দেশের বৈধতা কোন আদালতের বিচারের এক্তিয়ার বহি- 

তঁত। অনুরূপভাবে অন্য বিল সম্পর্কেও আইন নিদ্দিষ্ট শত্বগুলি পূরণ 
হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কেও তাহার নির্দেশই চূড়ান্ত । 

স্পীকারের পূর্ণ নিরপেক্ষতার নিদর্শন আর একটি ব্যবস্থায় পরিস্ফুট 
দেখা যায় । সেট হইতেছে যদিও কোন প্রস্তাবের উপর স্পীকারের 

ভোট দিবার অধিকার আছে তবুও তিনি ইহা প্রয়োগ করেন না, 

যেহেতু সেক্ষেত্রে তাঁহাকে এক পক্ষের সাষিল হইতে হয়। ইহার 
একমাত্র ব্যতিক্রম হয় যখন প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যক 
“ভোট পড়িয়া অচলাবস্থার ত্ট্টি হয়। তখন ইহার অবসানের জন্য 
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তাহাকে ভোট দিতে হয়, কিন্ত তিনি এমন ভাবে ভোট দেন যাহাতে 
স্থিতাবস্থা বজায় থাকে, অর্ধাৎ দুপক্ষের কোন পক্ষেরই অনুক্লে সিদ্ধান্ত 
না হয় এবং সাময়িকভাবে ব্যাপারটির আলোচনা! চাপা থাকে । স্পীকার 
ক্রিফটন বাউন এই পদের নিরপেক্ষতা সম্বদ্ধে যথার্থই বলিয়াছিলেন,__ 

আমি “কমন্সসভার লৌক' এবং আমার মতে আমি সব্ৰোপরি সভার 
পিছনের সারির সদস্যদের লোক" ***+ (44১5 ১9811, [এ 20৮ 06 

00001761065 1121) 0101 005 00905110115 10180. [7 2] 006 

7009৪ ০01 00877100105 00810) 80 ] ৮০116৬6) ৪৮০০ ৪11, 35 

6৪০1-6510017915-10391051 

/ 

জাকিন স্পীকারের সহিষ্ধ তুলন। : 

নিরপেক্ষতার ব্যাপারে ব্রিটিশ স্পীকারের সহিত মাঁফিন প্রতিনিধি 
সভার স্পীকারের তুলনা করিলে দেখ! যাইবে দুইটি পদের এ্তিহ্য সম্পূর্ণ 
বিপরীত । আমরা দেখিয়াছি ব্রিটিশ স্পীকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 
রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ৷ যে মুহ্র্তে তিনি স্পীকারের আসন গ্রহণ 
করেন তিনি তাহার পৃব্ব দলের সহিত সকল সম্পর্ক ছেদ করেন এবং 
সব্বপ্রকার দলীয় রাজনীতির সংস্পশ পরিহার করেন । মাকিন প্রতিনিধি 
সতার স্পীকার কিন্তু তাহা করেন না, বরং তিনি সভায় তাহার দলের 
একজন মুখ্য নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সভার কাধ্য 
পরিচালনায় প্রকাশ্যে দলীয় স্বার্থ রক্ষায় তৎপর থাকেন। তিনি দলের 
পক্ষে বক্ত,তা করেন, ভোটও দেন। সভার নিয়ম কানুনের ব্যাখ্যায়, 
কমিটি গঠনের ব্যাপারে, সভার কাধ্যপরিচালনায় বিনা দ্বিধায় স্বীয় 
দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন। তাছাড়া সভার বাহিরেও 

দলের সংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যেন নিব্বাচনী অভিযান ও প্রচার কাধ্য 
প্রভৃতিতে সক্রিয় ভূমিক! গ্রহণ করিয়া থাকেন । বিটিশ স্পীকারের পক্ষে 
এসব কাধ্য চিন্তারও বাহিরে 1। এজন্যই যেখানে বিটিশ স্পীকার বিন! 
প্রতিহ্বন্দিতায় সাধারণ নিব্বাচনে নিব্বাচিত হন এবং যে দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা 

লাভ করুক স্পীকার পদেও পুননিব্বাচিত হন, মাকফিন যুক্তরাষ্ট্রে তা হয় 
না। নিব্বাচনী এলাকায় স্পীকারের আসনেও প্রতিহন্বিতা হয়, এবং 
স্পীকার নিব্বাচনেও এ্রতিষ্কতা হয় এবং সংখ্যাগরি্ঠ দলই পদটি 
লাভ করে। 
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জ্পাকার উপাধির ভাগুপর্য £ 

স্পীকার সম্পর্কে আলোচনার শেঘে উপাধিটির তাৎপ্ সম্বন্ধে কিছু. 
বল! প্রয়োজন । যদিও আক্ষরিক অর্থে তাঁহার উপাধি তাহাকে বক্তা” 

বলিয়া অভিহিত করে, আসলে কিন্ত তিনি সভার বিতর্কে কোন কথাই 
বলেন না এবং অন্য সময়েও নিজ কর্তব্য সম্পাদনে নিতান্ত যাহা ন৷ 

বলিলে নয় এমন কথা ছাড়া তিনি বেশী কিছু বলেন না। সুতরাং 
বর্তমানে তাহার উপাধি একপ্রকার অর্থহীন হইলেও ইহার একটি এ্তিহাসিক 

তাৎপর্য আছে। তাহার উপাধির উৎপত্তি হইয়াছিল যখন একমাত্র 

স্পীকারেরই রাজার কাছে সভার বক্তব্য পেশ করার অধিকার ছিল । 

তীহার প্রধান কাধ্যই ছিল কমন্সসভার পক্ষে আবেদন নিবেদন ও প্রস্তাবসমূহ 
রাজাসমেত পালামেণ্টের নিকট অর্থাৎ লর্ডসভায় পেশ করা | তখনকার 

দিনে কমন্সসভা আইন রচনা করিত না, আইন করার জন্য রাজার 

নিকট আবেদন পেশ করিত মাত্র ; রাজা ইচ্ছামত সে আবেদন কখনও 
রক্ষা করিতেন কখনও করিতেন না । স্পীকার রাজার নিকট সতাঁর 
নানাপ্রকারের আবেদনের বাহকমাত্র ছিলেন। রাজার কাছে অপ্রিয় অনুরোধ 
বহন করিয়া অনেক সময় তাঁহাকে রাজার কোপে পড়িতেও হইত ৷ 

বর্তমানে স্পীকারের কাধ্যবিধির অনেক পরিবর্তন হওয়ায় তীহার পদের 
আখ্যার বিশেষ কোন সার্কতা না থাকিলেও আখ্যাটি কিন্তু রহিয়াই 

গিয়াছে । 

কমন্দসভার ভন্ভয গ্য কল্দবৃল্দ : 

স্পীকার কমন্সসভায় সব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কর্মচারী হইলেও, 
সভার কার্ধযপরিচালনায় তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও কয়েকজন 
কর্মচারীর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন | প্রথমেই উল্লেখযোগ্য সভার 
করণিক (0100) যাহার কথ! ইতিমধ্যেই প্রসঙ্গত: আমরা উল্লেখ 

করিয়াছি এবং তাহার দুইজন সহকারী | এছাড়া আছেন সাভ্জঁণ্ট 

এট্-আর্মষ্ ও তীহার সহকারীর, ওয়েজ এগ মিন্রু কমিটির সভাপতি, 
উপসভাপতি (সংক্ষেপে কমিটি সমূহের চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান ), 
চ্যাপলেন ( 0190191) ) ও স্পীকারের আইন উপদেষ্টা (00809৩1 19 

পা, 5৩21৩) 1 রাজ? প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে ক্লার্ক, সার্েপ্ট-এট্- 

আমস ও তীহাদের সহকারীদের নিয়োগ করিয়৷ থাকেন, চ্যাপলেনকে 
স্পীকার নিয়োগ করেন এবং কমিটিগুলির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি 



(সাত, বিদেশী রাষট্রসমহের শাসনব্যবস্থা _বুক্তরাজ্য 

চেয়ারম্যানদের, স্পীকারের ন্যায় সভাই নির্পাচিত করে । সভান্ব ক্লার্ক- 
স্পীকারের আসনের নীছে সন্ুখদিকে একটি টেবিলের পার্শে সহকারীবন্দ- 
সহ বসেন | তাহার কাধ্য হইল সভার সব নির্দেশ সই করা, লর্ডসভার 

নিকট প্রেরিত সব বিল চিষ্কিত করিয়া পাঠান, অধিবেশনকালে 
সদস্যদের যাহা কিছু পড়িয়া শোনান দরকার সেগুলি পাঠ করা, সভার 
কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা এবং সেগুলির সকল কাগজপত্রের যথাষথ 

রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা, এবং স্পীকারের তত্বাবধানে সভার 

পত্রিকা € 3০8:0791 ) সঙ্কলন করা | কার্য্যবিধি সংক্রান্ত কোন অভিনব 

পরিস্থিতি ঘটিলে যাহ প্রচলিত বিধিনিয়মের আওতায় আসে না স্পীকার 

তাহার সিদ্ধান্ত দিবার পৃত্বে পৃক্র্বের নজিরাদি সম্বন্ধে ক্রার্কের পরামর্শ 
গ্রহণ করিয়া থাকেন | সভার কাষ্যবিধির সহিত বহুদিনের পরিচয় প্রসৃত 
তাঁহার অভিজ্ঞত৷ খুবই মূল্যবান | 

সাজ্জেপ্ট-এট্-আরমূসের কাধ্য হইল সভার শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে 
স্পীকারকে সাহায্য করা | তিনিই সভার নির্দেশসমূৃহ এবং সভার নামে 
স্পীকার যেসব হুক্মনামা জারি করেন সেগুলি কার্যকরী করেন । 
সভার ছাররক্ষী ও নিম়শ্রেণীর কর্্চারীরাও তাহারই নির্দেশে 
কাজ করে । 

চ্যাপেলের কাধ্য হইল সভার আরম্ভ সময়ে বাইবেল হইতে পাঠ ও 

প্রার্থনা করা । কমিটির চেয়ারম্যান ও স্পীকারের আইন উপদেষ্টা, ইহাদের 
কার্য তাহাদের পদের নাম হইতেই বোঝা যায় | 

কমন্দলভার কার্ধ্যপদ্ধতি : 
সকল আইনসভার মত কমন্সসভার কাধ্যও কতকগুলি বিধিনিয়ম 

অনুসারে চলে। একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে এই সব নিয়ম অলিখিত এবং 

চিরাচরিত রীতি ও প্রথায় নিবদ্ধ ইহা কিন্ত ঠিক নয়। অবশ্য সভার 

অধিকাতশ নিয়মই এইবকপে প্রথার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 

সাম্পৃতিক কালে ক্রমবদ্ধমান কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য সভাকে 
নতন নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইয়াছে । এগুলি সমস্তই লিপিবদ্ধ । 
এগুলিকে স্থায়ী নির্দেশ (56870108 01৫৩.) বলা হয়। কেননা 
মাকিন প্রতিনিধিসতার নিয়মাবলীর মত প্রতি নূতন সভায় নৃতন করিয়া 
এগুলিকে পাশ করিতে হয় না । সভা কিন্তু ইচ্ছা করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ভোটে এগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বা নাকচ করিতে পারে। কিছু 
কিছু নিয়ম আবার একটি অধিবেশনকালের জন্যও প্রণীত হয় । ইহাদিগকে 
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বলা হয় সেসনাল অর্ডার (968519781 0109 )1 এই সব নিয়মের 
অধিকাংশই বিভিন্ন প্রকারের, যেমন সরকারী বিল, বেসরকারী বিল, প্রাইভেট 
বিল, সদস্যদের প্রশ্ন প্রভৃতি বিভিন্ন কাধ্যক্রমের মধ্যে সময় বণ্টন করিবার 
জন্য নিয়োজিত । নিয়মান্সারে সরকারী বিলকে অগ্রাধিকরি দেওয়া হয় | 
সদস্যদের প্রশ কি ধরণের হইতে হইবে, কয়দিনের নোটিশ দিতে হইবে, 
বিলের উপর বিতর্ক কিভাবে চলিবে সমস্তই' সভার নিয়ম ছ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় । 
তাহার মধ্যে কিছু লিখিত, কিছু প্রথাগত | 

রোজার (0105016) £ 

সতার সীমিত সময়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কাধ্যাবলী পরিচালনার সমস্যা 

সমাধান করিবার জন্য কোন বিষয়ে যাহাতে অধিক সময় অপচয় না হয় সেজন্য 

নানা পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অন্যতম হইতেছে “'ক্লোজার* 

(0105819 )। উনবিংশ শতাব্দীর শেঘের দিক পধস্ত সভার আলোচনা 
সীমিত করার বিশেষ কোন প্রয়াস হয় নাই । কোন বিষয়ে যে কোন 

সদস্য অবাধে বক্ততা করিতে পারিত। তখন পধন্ত সতার কাধ্য 

পরিচালনায় সময়ের অনটন অনুভূত হয় নাই । সভার কাষ্যও এত ব্যাপক 
হয় নাই এবং সভ্যরাঁও বক্তব্য রাখিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় পাইতেন 
না। বিপদ দেখা দিল উনবিংশ শতকের শেঘের দিকে যখন বিক্ষুব্ধ 
আইরিশ জাতীয়তাবাদী সদস্যরা তাহাদের অসন্তোঘ প্রকাশের কৌশল 
হিসাবে সভার কাধো বাধাস্থষ্টর ও একটা অচল অবস্থা স্যা্ট করিবার 

জন্যই আুদীর্ঘ ও অবান্তর বক্তা করিতে লাগিলেন। 1881 সনে একসময় 
তাঁহার একাদিক্রমে 41 ঘণ্টা বক্তত! চালাইয়া যান । সভার এমন 
কোন নিয়ম ছিল না যাহাতে স্পীকার এরকমের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিতে 

সক্ষম হইতেন | সেজন্য প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন সভাকে দিয়া একটি জকুরী 

প্রস্তাব পাশ করাইলেন যাহাতে এমত অবস্থায় স্পীকার নিজেই একটি 
ক্লোজার প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন এবং সংখ্যাধিক্যে পাশ হইলে বিতকের 
সমাপ্তি ঘটাইবেন | পরে পদ্ধতিটি স্থায়ী নির্দেশে (50800178 ০019: ) 

অন্ত্তুরক্ত হয় এবং উহাতে যে কোন সত্যকে ক্লোজার প্রস্তাব আনিবার 

অধিকার দেওয়া হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী কোন বিষয়ে বেশ কিছু সময় 
আলোচনার পর সাধারণতঃ সরকারী প্রধান সচেতক (০16 %/010 ) বা 

অন্য কোন সদস্যও একটি প্রস্তাব রাখিতে পারেন যে “এখন মূলু প্রশবটি 
বিবেচিত হউক+? | এই প্রস্তাবটি যদি অন্ততঃ 100 জন সদস্য সমর্থন 

করেন এবং স্পীকার যদি মনে করেন বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন। হইয়াছে 
12 
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এবং বিশেষ করিয়া সংখ্যালধূ দলের সদস্যরা বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিবার 
যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন তাহ! হইলে প্রস্তাবটা ভোটে দেওয়া হয় এবং 
সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হইলে বিতকের পরিসমাপ্তি হয় এবং মূল বিঘয়টির 
উপর তখন ভোট লওয়া হয়। এই পদ্ধতিটিকেই বল! হয় সাধারণ 
ক্লোজার (9120016 ০19516 ) | ইহা যেমন সরকারের হাতে বিরোধীপক্ষ 

কতৃক ইচ্ছাকৃত বাধাস্থাষ্ট নিবারণ করিবার অস্ত্র, আবার ইহার প্রয়োগ স্পীকারের 
অনুমৌদন সাপেক্ষ করায় সংখ্যালঘু দলের অধিকার রক্ষা করা হইয়াছে । 
সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সভার কাধ্য পরিচালনার জন্য সাধারণ ক্লোজার ছাড়াও 
আরও দৃইটি পদ্ধতি চালু হইয়াছে সে সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা করা হইল। যদিও 
এগুলি আইরিশ ন্যাশন্যালিষ্ট দলের সভার কার্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাধাস্থৃষ্টির 
পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত হইয়াছিল সভার ক্রমাগত কাধ্যবৃদ্ধি ও সদস্যসংখ্যা 
বৃদ্ধিহেতু সময়ের অনটন সমস্যা সমাধানের জন্যও এগুলির প্রয়োজন 
অন্ভূত হয় । অবশ্য সাধারণতঃ সভার কাধ্যক্রম ও দুইপক্ষের সদস্যদের 
যথাযথ অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিদ্ধারিত হয় সরকার পক্ষ এবং বিরোধীপক্ষের 
সচেতকদের (17105 ) মধ্যে আলোচনার পর একটি চুক্তির মাধ্যমে 
যাহাতে স্থির হয় বিভিন্ন কাধ্য কি' ধারায় উপস্থাপিত হইবে, কোনটিতে 
কি সময় দেওয়া হইবে, উভয় পক্ষের কোন কোন সদস্য বক্তত৷ করিবেন 
এবং স্পীকার এই চুক্তি অনুযায়ী কাধ্য পরিচালনা করেন । কেবলমাত্র 
যখন দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা বিফল হয় তখনই আলোচনা সংক্ষিপ্ত 
করার উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি প্রযুক্ত হয় । বর্তমানে সভার কাধ্য অচল 
করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বাধাস্র্টির দৃষ্টান্ত বিরল । তবুও সময়ে 
সময়ে আলোচনা সীমিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে । এই উদ্দেশ্যে 
উপরে বণিত সাধারণ ক্লোজার ছাড়াও আরও দুইটি পদ্ধতির উত্তব 

হইয়াছে । একটিকে বল! হয় খড়গ ক্লোজার € 091196106 ) বা স্তর 
বিন্যস্ত ক্লোজার ( ০105016 ৮/ ০01019810006165 ), অন্যটিকে বলা হয় 

উল্লম্ফমান ক্লোজার € 22178891090 0105816 ) | 

খিলোটিন বা স্তর বিশ্স্ত ক্লোজার ঃ 
এই পদ্ধতির প্রবর্তন হয় 1881 সনের “জরুরী নিয়মের? € 018600 

চ০]5৪ ) আওতায় | সাধারণতঃ ইহার প্রয়োগ হয় যে সব বিল সরকার 

গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং সীমিত সময়ের মধ্যে পাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় 
মনে করে সেগুলি সম্পর্কে | ইহাতে আলোচনার জন্য একটি বিলকে 
বিভিন্ন অংশে বা স্তরে বিভাগ কর] হয় এবং প্রতি অংশ বা 
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স্তর কোন সময় পর্যন্ত আলোচনা চলিবে তাহা স্থির করা হয়? 

এইরাপ একটি প্রস্তাব সীয় গৃহীত হইলে আলোচনা চল। কালে স্পীকার 

প্রকটি অংশের আলোচনা সমাপ্তি সময় উপস্থিত হওয়া মাত্র এ অংশটি 

ভোটে দিবেন এবং সংখ্যাধিক্য ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে । এইভাবে 

আলোচনা সীমিত করিয়া নির্দিট সময়ের মধ্যে আইনগুলি পাশ করা হয়। 

উল্লপ্ষন ক্লোজার ( £.20881০0 0195016 ) *--এই পদ্ধতিটি প্রথম 1909 

সনে প্রযুক্ত হয়। ইহাতে একটি বিলের কোন কোন ধারা বা কোন 

কোন সংশোধনী প্রস্তাব সভায় বিবেচিত হইবে তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা 

স্পীকারকে দেওয়া হয়। যে সব ধারা বা সংশোধনী প্রস্তাব স্পীকার 

বিবেচনার যোগ্য মনে করিবেন শুধু সেগুলিই তিনি সভায় আলোচনার 

অন্মতি দিবেন, অন্যগুলি অতিক্রম করিয়া যাইবেন | যেপব সংশোধনী 

প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বা নীতিগত প্রশ্রসন্বলিত স্পীকার এরপ প্রস্তাব- 

গুলিই আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন, অন্যগুলি বাদ দিয়া | 

উপরোক্ত ক্লোজার পদ্ধতিগুলিকে সীমিত সময়ের মধ্যে সতার বিশেঘ 

প্রয়োজনীয় কার্ধ্যগুলি স্সম্পন্ন করার অপরিহাষ অস্ত্র বলা যায় | স্যার 

আইভর জেনিংসের ভাঘায়,-71)৩ 01990079) ৪1788190810 03511100109 

876 [156 105001091069 101 011%105 195151200) ৪ ৪ 19850191015 

[08061+7, 

কমিটি ব্যবদ্ছা : লভার বিভিন্ন প্রকারের কমিটি £ 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ব্বিটেনেও আইনসতায় কমিটি প্রথা 

বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, যদিও এখানে মাকিন যুজরাষ্ী বা যুরোপীয় 
দেশগুলির কমিটি ব্যবস্থা হইতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রিটেনে কমিটি 
ব্যবস্থার উৎপত্তি প্রধানত: সভার কাধ্যবৃদ্ধি এবং সময়ের অভাব সমস্যার 
মোকাবিলা করিবার জন্য । সভার পূণ অধিবেশনে সমস্ত আইন ধীরেসুস্থে 

খুটিনাটি বিষয়ে আলোচনা! করা সম্ভব নয় । তাছাড়া! সকল সদস্যের সব 

বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও আগ্রহও থাকে না। পূর্ণ সভার অপেক্ষা 

স্বল্পসংখ্যক অভিজ্ঞ সদস্য লইয়া গঠিত কমিটি আইনের আলোচন৷ 

অপেক্ষাকৃত দক্ষতার সহিত চালাইতে পারে এবং আইনগুলিকে সুষ্ঠুরপ 

দিতে পারে। ইহাতে সভার কাজের সুবিধা হয় ; কতকগুলি সরল প্রশ্ের 

উপর সিদ্ধান্ত লইলেই চলে। 

(1) না 17815578120 4:390851 “05 82165915 090905901025 800 0, 

(9688) ০1:90. ৪, ৮, 184. 
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বস্তমানে সভায় পাঁচশ্রেণীর কমিটি দেখা যায়-_ 
(1) সমগ্র কক্ষের কমিটি (0010101665 ০1 036 ড/11015 ০56 ) 
(2) স্থায়ী কমিটি (968100108 (000010166599 ) 
(03) সিলেক্ট কমিটি ( 961606 00221016595 ) 

(4) প্রাইভেট বিল কমিটি (11586 881] 00101710695 ) ; 

(5) উভয় কক্ষের যুগ্ম কমিটি ( 10170 00101011666 ) | 

ইহাদের মধ্যে শেঘের দুটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই । 
প্রাইভেট বিল কমিটি স্থানীয় স্বার্থ বিষয় সংক্রান্ত বিলের আলোচনা করে 

এবং যুগ্ম কমিটি দূই কক্ষ হইতে সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয় 
এবং এমন সব বিষয় বা বিল লইয়া আলোচনা করে যাহাতে উভয়েরই 

আগ্রহ আছে । এখন আমরা অন্য তিন শ্রেণীর কমিটি সম্বন্ধে আলোচনা 

করিব । 

(1) সমগ্র কক্ষের কমিটি :--এই কমিটি সকল সদস্য লইয়া গঠিত! 
সমগ্র সভা হইতে পার্ধক্য এই যে স্পীকারের পরিবর্তে চেয়ারম্যান অৰৃ 
দি কমিট বা তাহার অনুপস্থিতে ডেপুটি চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন। 
স্পীকারের ক্ষমতার প্রতীক গদাটি (148০০ ) টেবিলের উপর হইতে 
নীচে অপসারিত হয়, সভার কাধ্যপদ্ধতির নিয়মগুলি কিছু শিথিল করা 
হয়, যেমন কোন প্রস্তাব অন্য একজনের সমর্নের (99009201708 ) 

অপেক্ষা রাখে না, একজন সদস্য একই বিষয়ে একাধিকবার বক্ততা করিতে 
পারেন, আলোচনা সংক্ষেপ করিবার পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করা হয় না। 
এসবেরই অর্থ হইল যে এখানে সব প্রস্তাব বিধিনিয়মের বেড়াজাল মুক্ত 
আবহাওয়ায় খুটিনাটি বিষয়ে আলোচনা হইতে পারে । বিভিন্ন রকমের 

প্রস্তাব এই কমিটিতে আলোচিত হয়। প্রথমতঃ পাবলিক বিল বা কোন 

সাধারণ সরকারী বিল সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে | তখন ইহাকে শুধ 
কমিটি অব্ দি হোল বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ সরকারের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্চরের 
প্রস্তাব আলোচনা হয়, তখন ইহাকে বলা হয় কমিটি অব্ দি হোল অনু 
সাপ্রাই বা সংক্ষেপে কমিটি অবু সাপ্রাই (০0100010659 ০1 9010201% )। 

আবার মঞ্জরীকৃত বরাদের জন্য রাজস্ব সংগ্রহের প্রস্তাব যখন আলোচনা 
করা হয় তখন ইহাকে বলা হয় কমিটি অব্ ওয়েজ এণ্ড মিন্স (00101010665 

০6 1255 20৫ 7$10209 ) | 

(2) স্থায়ী কমিটি জমূঙ্থ :__অর্থবিল ও প্রতিশন্যাল অর্ডার অনুমোদনের 
বিল ব্যতীত অন্য সমস্ত পাবলিক বিল সতাঁয় দ্বিতীয় পাঠের পর ইহাদের 
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মধ্যে যে কোন একটি কমিটির নিকট খু'টিনার্টি আলোচনার জন্য প্রেরণ 
করা হয়। অবশ্য সভা বিশেঘ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কোন বিল স্থায়ী 

কমিটির পরিবর্তে সমগ্র কক্ষের কমিটিতে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে 
পারে | প্রথমে এই কমিটির সংখ্যা ছিল দুই, পরে চার করা হয় এবং 
বর্তমানে ছয়টি হইয়াছে । এই কষিটিগুলি নিদ্দিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত বিল 

লইয়া আলোচনা করে না; স্পীকার যদ্চ্ছাক্রমে বিলগুলিকে যে কোন 
একটি কমিটিতে পাঠান শুধু স্কটিশ ট্রাণ্ডিং কমিটি ও গ্রাও কমিটি 

স্কটল্যাও্ড সংক্রান্ত বিলগুলি লইয়া আলোচনা করে। অন্য ৪টি কমিটিকে 

যথাক্রমে এ,বি,সি,ডি নামে অভিহিত করা হয়| এগুলিতে সভার 

দলগুলি হইতে মোটামুটি ভাবে মোট সভ্যসংখ্যার আনুপাতিক ভাবে 
বাছাই কমিটি দ্বারা 30 হইতে 50 পধ্যন্ত সদস্য নিব্্বাচিত হন এবং 

যতদিন না সভার অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোঘণ! হয় ততদিন তাহারা কাজ 

করেন। স্পীকার স্থায়ী কমিটগুলির সভাপতিদের বাছাই কমিটি কর্তৃক 
গঠিত অন্যন দশজনের একা সভাপতি গোষ্ঠীর € 01781700005 0806] ) 

মধ্য হইতে মনোনীত করেন। নূতন পার্লামেণ্টের শুরুতে সভা অন্যান্য 
কমিটি (স্থায়ী ও সিলেক্ট ) নিব্্বাচিত করিবার জন্য 1] জন সদস্যের 

একটি বাছাই কমিটি ( 00011016666 ০06 9616021101 ) গঠন করে । যদিও 

নামে সভা ইহা] গঠন করে আসলে উভয় দলের নেতারা মিলিত হইয়। 

ইহার সভ্যদের মনোনীত করেন যাহাতে উক্ত কমিটি নিরপেক্ষভাবে 

সভার দুই বা ততোধিক দলের সভ্যসংখ্যার প্রতিফলন হইতে পারে । 
স্বায়ী কমিটিগুলির সদস্যদের কোন বিশেষ বিঘয়ে অভিজ্ঞতার কারণে 
নিব্্বাচিত করা হয় না তবে বাছাই কমিটি ইচ্ছা করিলে কোন একটি 

বিশেঘ বিল ব৷ প্রস্তাব বিবেচনা করিবার জন্য 3035 জন পধ্যস্ত এ 

বিঘয়ে অভিজ্ঞ সদস্য মনোনীত করিতে পারেন । বিলগুলি কমিটিতে 

আলোচনার সময়ও ইহাদের চুড়ান্ত রূপ সরকারের মনোমত ভাবেই স্থির 
হয় । কমিটিতেও সরকারী দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকে এবং বিলের 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীই ইহার পরিচালনা করেন, প্রয়োজনবোধে দলীয় শৃঙ্খলার 
প্রয়োগ করা হয়। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি ব্যবস্থার সহিত ব্রিটিশ 
কমিটি ব্যবস্থার এখানে মৌলিক পার্বক্য দেখা যায় । মাকিন কমিটিগুলিতে 

সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও থাকিতে পারে । কোন ক্যাবিনেট 

মন্ত্রী বিল পরিচালনা করেননা। কমিটিগুলির মধ্যে বিষয় অনুযায়ী 
বিল বন্টিত হয়। প্রত্যেক কমিটিতে উহার এক্িয়ারভুক্ত বিষয়ের 
বিশেঘজ্ররাই সভ্য হন এবং তাহারা সাক্ষী তলব করিয়া তথ্য ও 
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ঘাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন। ফলে কমিটিতে কোন বিলের 
€মীলিক পরিবর্তন হইতে পারে যাহা- কমন্সসভায় সম্ভব নয়। 
এখানে বিলের দ্বিতীয় পাঠে বিলের মূলনীতিগুলি গৃহীত হইয়৷ যায় ; 
কমিটি তাহার পরিবর্তন করিতে পারে না, শুধু খুঁটিনাটি বিঘয়ে পরিবর্তন 
করিতে পারে । দূই দেশের কমিটিব্যবস্থায় এইসব পার্থক্যের কারণ হইল 
দুই দেশের সরকারের প্রকৃতির পার্থক্য । বিিটেনে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় 
ক্যাবিনেটেরই সামগ্রিক দায়িত্ব থাকায় শাসনকাধ্যে এবং আইন প্রণয়নে 
তাহাকেই পূণ কর্তৃত্ব দিতে হয় এবং প্রশাসন ও আইনসভার নিরঙ্কুশ 
নেতৃত্ব দেওয়া হয়। মাকিন যুজ্ঞরাষ্ট্রে রাষ্্পতি শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা 
বিভাজনের নীতি গৃহীত হওয়ায় আ্বাইনসভায় শাসন বিভাগের নেতৃত্ব নাই । 
কংগ্রেসে ক্যাবিনেটের স্থলে স্পীকার ও কমিটিগুলিই নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। কাজেই সেখানে কমিটিগুলির গঠন, কাধ্যবিধি ও কর্ম্পদ্ধতি 
সম্পৃণ ভিন্ন । 

(3) সিলেক্ট কমিটি :__এই কমিটিগুলি গঠিত হয় বিশেঘ কোন বিল 

বা! কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়া সভার নিকট তাহাদের স্থুপারিশ 
সম্বলিত রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য । এই রিপোর্ট সভাকে সঠিক সিদ্ধান্ত 
লইতে সাহায্য করে । অবশ্য সভা কমিটির রিপোর্ট মানিতে বাধ্য নয়, 
উহা সুপারিশ মাত্র। কমির্টিই নিজ সভাপতি নিব্বাচন করিয়া থাকে । 

এইসব কঠ্টির সদস্য কহ্টির বিবেচনার বিঘয়ে বিশেঘজ্ঞদের লইয়া বাছাই' 

কমিটি কতৃক গঠিত হয়। সাধারণতঃ 15 জনের অধিক সদস্য থাকে না। 
কমিটি অভিজ্ঞ সাক্ষীদের ডাকিয়৷ সাক্ষ্য গ্রহণ করে, নানা তথ্য সংগ্রহ করে, 
প্রয়োজনীয় নথিপত্র তলব করিতে পারে, এবং উহাদের ভিত্তিতে রিপোর্ট 
সভার নিকট পেশ করে এবং রিপোর্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিটির সমাপ্তি 
হয় | কিন্ত কতকগুনি সিলেক্ট কমিটি এক একটি নিদ্দিষ্ট কাজের জন্য 
সারা সেসনের জন্য চালু থাকে যেগুলিকে বল! হয় সেসন্যাল সিলেক্ট 
কমিটি | প্রধান প্রধান সেসন্যাল কমিটি হইল, বাছাই কমিটি (00290011666 
০? 56160107), সভার বিশেষ সুযোগসুবিধা কমিটি €(7115116599 

002071056), সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি (00101716066 ০] 
78৮1০ £১০০০০:০%5 ), জনসাধারণের আবেদন কমিটি (00100016655 ০0 

৮৮0৮110 চ5060005 ), স্থায়ী নিয়ম কমিটি (91200178  0068 

0010101056 ) পাকশালা ও ভোজনাগার কমিটি (81000৩0 & 
[২6765177062 7২০০0008 (00101071060 ) ইত্যাদি । কোন বিল সিলেক্ট 

কমিটিতে বিষেচনার পরও স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয়। সব বিলই 
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সিলেক্ট কমিটিতে যায় এমন নয়, শুধু যখন কোন বিল সম্বন্ধে বিশেষ 
তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন হয় যাহা পূর্ণ সভার পক্ষে সংগ্রহ কর! সম্ভব 
নয় তখনই উহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয় । 

(4) প্রাইভেট বিল কমিটি ( 00৮86698111 000011056 ) £ 
এগুলি বাছাই কমিটি ছারা নিব্বাচিত 5 জন সদস্য লইয়া গঠিত হয়। 

এই কমিটি দুই রকমের হয়, বিতকিত ( 920০95০৫ ) প্রাইভেট বিলের 
উপর এবং অবিতকিত ( %00070958৫ ) বিলের উপর । ইহার কাধ্যবিধি 
আধা বিচারবিভাগীয় (82911541081 ) ধরণের হইয়া থাকে। 
অবিতকিত বিলের কমিটি ওয়েজ এণ্ড মিন কমিটির সভাপতি ( 10911 
10810 01 03 00102010665 ০ ড/29 ৪00 76৪109 ), ও সহকারী সভাপতি 

(10980 10108170080) এবং বাছাই কমিটি (00000716665 01961906100) ) 

কর্তৃক রচিত একটি নামের তালিকা হইতে বাছিয়া লওয়। চারজন সদস্য 
লইয়া গঠিত হয়। বিতকিত প্রাইভেট বিল কমিটিগুলি বাছাই কমিটি দ্বারা 
যনোনীত একজন করিয়া সভাপতি ও তিনজন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত 
হয় । যেহেতু ইহাদের কাধ্যবিধি অনেকটা দুই বিবদমান পক্ষের মধ্যে 
নিরপেক্ষ বিচারের মত, সদস্যদের ঘোষণ! করিতে হয় যে বিলাট সম্পর্কে 
তাহাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই । 

অবিতকিত বিল কমিটির কাধ্যক্রম খুবই সংক্ষিপ্ত ও আনুষ্ঠানিকতা 
বজ্জিত (100910091 ) | ইহারা শুধু লক্ষ রাখে যে সভার স্থায়ী বিধিগুলি 
( 90010% ০1৫65) যথাযথ পালিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের 

অধিকার বিশেষ লঙ্ঘন কর] হয় নাই? 

বিতফিত প্রাইভেট বিল কমিট অনেকট। সাধারণ কমিটি অপেক্ষা 
একাটি আদালতের মত যেখানে বিলের সমর্বকগণ ও বিরোধীগণের মধ্যে 
একটা মামলার মত শুনানী হয়। সমণ্কগণকে তাহাদের প্রস্তাব যে 
যুক্তিসহ তাহ প্রমাণ করিতে হয়। বিরোধীপক্ষ উহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা 
করে। উভয় পক্ষই নিজেদের বক্তব্য পেশ করিতে উকীল নিযুক্ত করে। 
ইহার কশ্পদ্ধতি আদালতেরই অনুরূপ, সাক্ষসাবুদ, জেরা, সওয়াল সবই 
হয়। কমিটির বিচাষ হইল যে বিলটি জনস্বা্ে প্রয়োজন কি না। 
কমিটির রায়ে বলা হয় বিলের প্রস্তাবনা ( 0:5810৮15 ) যাহাতে উহার 
পক্ষে যুক্তি ও উদ্দেশ্য বণিত হয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে বা হয় নাই। 
সিদ্ধান্ত নেতিবাচক হইলে বিলটি নাকচ হয় নচেৎ উহা৷ পৃণসভায় রিপেটি 
করা হয় | 
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(5) ফুখা কমিটি (30106 00100016558 ) £_ ইহারা পার্লামেণ্টের 
উভয় কক্ষের (লর্ডস ও কমন্স সভা ) মিলিত সিলেক্ট কমিটি এবং 
উভয় কক্ষ হইতে সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। সাধারণত: 

একজন পিয়ার যুগ্মকমিটির সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন । উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইহার প্রচলন হইয়াছে । ইহাদের বিবেচনার 

বিষয় হইল--(1) রাজনীতিমুক্ত বিল বা অন্যান্য বিষয় যাহাতে উভয় 

কক্ষ সমান ভাবেই আগ্রহী ও (2) গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন সম্বলিত 

প্রাইভেট বিল সমূহ | 

যুগ্ম কমিটির দুই কক্ষের সদস্যবিশিষ্ট দুটি অংশ পৃথক পৃথকৃভাবে 

নিজ নিক কক্ষে রিপোর্ট পেশ করিয়া থাকে যাহা পূর্ণকক্ষে পৃথকৃতাবে 
বিবেচিত হয় । 

পালামেণ্টের এক একটি অধিবেশনকালস্থায়ী (9695102091 ) যুগ্ম 
কমিটি উভয় কক্ষ হইতে ? জন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত হয় । ০০3- 

৪0110901010 81070 9690006912৬ 1২9519101) 31115 অর্থাৎ যে সব বিলের 

দ্বারা বর্তমান লিখিত আইনগুলির সংস্কার সাধন হয় বা কয়েকটী আইন 

মিলাইয়া নতুন একটি বিল রচিত এধরণের বিলগুলি এই যুগ্ম কমিটি 

বিবেচনা করে | সাধারণতঃ লর্ড চ্যান্সেলার আইন কমিশনের (9 
(0010775910 ) স্মপারিশক্রমে এধরণের বিল পালামেন্ট পেশ করিলে উহ! 
এই যুগ্ম কমিটিতে আসে | 

কমন্সসভার অধিবেশন : 

সাবারণ নিব্বাচনের পর যত শীঘু সম্ভব কমন্সসভা আহত হয়। দূই 
কক্ষই একই সঙ্গে বসিয়৷ থাকে, অবশ্য সপ্তাহান্তে বা ছুটির দিনে অধি- 
বেশন মূলভুবী ( ৪)০87706706) থাকে | মুলতুবীর অর্থ সাময়িক বিরতি 
এবং ইহা কক্ষগুলি নিজেদের স্রবিধামত স্থির করে । কক্ষের সভাপতি 
নির্দেশ দেন | অধিবেশনের সমাপ্তি (01019581107) ঘোঘণা করার 

অধিকার কিন্ত রাজার, অবশ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শে | উহা দুই কক্ষেরই এক 
সঙ্গে হইয়া থাকে ! অধিবেশনের সমাপ্তির সঙ্গে সভার অপেক্ষমান বন্ধ 
সূচীও বাতিল হইয়া যায়, কোন বিল অসমাপ্ত থাকিলে উহা! পরের অধি- 
বেশনে নূতন করিয়া আনিতে হয় | মুলতুবী হইলে তাহা হয় না, কাধ্য 
সূচী অব্যাহত থাকে । আবার পার্লামেন্টের পরিসমাপ্তির ( 018010107) 
অর্থ হইল সভারই বিলুপ্তি এবং ইহার ফলে বর্তমান সদস্যদের কার্ধ্য- 
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কাল শেষ হইয়া যায় এবং নূতন সত্য নিব্বাচনের জন্য রাজা সাধবিণ 
নিব্বাচনের নিরদ্শি দেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অথবা সভার পাঁচ বছরের 
মেয়াদের শেষে । তখন কমন্সসতাই পুনর্গঠিত হয়, লূর্সতা কিন্তু বহাল 
থাকে । অধিবেশনের সমাপ্তিতে ( [101:08291101) ) কিন্তু সদস্যদের কাধ্য- 

কাল শেষ হয় না, শুধু কর্মসূচি নৃতন করিয়া স্থির হয়| মধ্যে মধ্যে 
যেমন খীষ্টমাস, ইষ্টার ইতাদি উপলক্ষে সাময়িক বিরতি ছাড়া সারা বংসরই 
দুই কক্ষের কাধ্য চলিতে থাকে । কমন্সসভার স্থায়ী নিয়মানুসারে 
(50900108016: ) সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার পধস্ত প্রতিদিন 245 
মিঃ সময়ে কাজ শুরু হয় এবং রাত্রি 10টায় শেঘ হয় ও শুক্রবার বেল! 
1]টায় কাজ শুরু হয় ও বিকাল 4টায় শেষ হয়। শনিবার সাধারণতঃ 
অধিবেশন হয় ন! বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া । তবে কাজের চাপ থাকিলে 

অনেক সময় সারা রাত্রিও কাজ চলে । সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার পথস্ত 
2-30 হইতে 2-45 পধন্ত বেসরকারী কন্মস্চি আলোচিত হয়; তারপর 
3-30 পর্যন্ত প্রশোত্তর চলে । যদি কেহ কোন জরুরী জনস্বার্থসংক্রান্ত 

বিষয়ে মূলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চান তবে এই সময় তাহার অনু- 
মতি প্রার্থনা করিতে হয় এবং অনুমতি পাইলে রাত্রি ?টার সময় উহার 
আলোচনা নিদ্দিষ্ট হয়। ইহার পর সরকারী কর্ধসূচি গৃহীত হয় এবং 
মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনা বা কোন বিতকিত বেসরকারী কাধ্যক্রম 
থাকিলে তাহা ?টার সময় গৃহীত হয় এবং উহার শেঘে আবার সরকারী 
কর্মসূচি অনুস্থত হয় | 

৯009660 1২68087109 

নু, চ10161 5 9০210010005 ০? 0198661 [701079620 

2০513১10105, ৬ & ছা, 

[০0 £ 1109 007060195 200 01900109601 1৬100011 

00৬61010167) 00, এস. & তেছে, 

হন, 71010115010 00. 016, 0005. ৬] ৬] & 5 

চু, .185101 5 *১1118106106215 0০0৮6101060 17 1710- 

121707, 01. 1৮. 

হু, 0. 0 015299 : ৭15 83716191) 001050009000)1 (1962) 

৩0, 01 চি 
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210010 & 76818 : 00. 010. 018, 1 & 2, 

08৮ & 201 : 09. 0, 08, পা & সা, 
3, 08101001012 : “40 11700000101) 60 0106 19100200016 

01 0) 130056 06 001017018% (1958), 
0115. 1. 11 & ৬1, 

চ,0829101: 4116 170050 01 0010170105 ৪ 0111 
(1963), 0115. 1%-_ ঘা, 

79৩৮ & 8৪761 : 0, 91, 005. ৬, %] & ৬1], 



অষ্টম অধ্যায় 
আইন বিভাগ (৩) কমঙ্সসভা £ ক্ষমত। ও কার্ধযাবতী 

[ 7.60191296076 (3) 81070890 01 (01717110109 £ 
[০৮০9 270 [0710610115 ] 

কমন্সপভার কার্যাবলী : 

এতক্ষণ কমন্সসতা মোটামুটি কিভাবে কাঁজ করে আলোচনা করি- 
যাছি। এখন ইহার প্রধান প্রধান কাধ্যগুলি কি এবং কিভাবে সেগুলি 
সভায় সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে 'একটু বিশদভাবে আলোচনা প্রয়োজন । 
কমণ্সসতার প্রধান কা্য তিনটি বল! চলে-(1) আইন প্রণয়ন, (2) ব্যয় 
বরাদ ও অর্থমঞ্জুরী, (3) নান! বিষয়ে আলোচনা ও সরকারের সমা- 
'লোচনা ও নিয়ন্ত্রণ | 

পার্লামেণ্টের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি পূর্ে 
আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা একমাত্র রাজারই ছিল, পার্লামেণ্ট শুধু 
আইনের জন্য আবেদন রাখিতে পারিত, রাজা ইচ্ছামত তাহা পূরণ 
করিতেও পারিতেন বা নাও পারিতেন। ক্রমে ক্রমে পার্লামেণ্টের দুইটি 

কক্ষ কিভাবে আইনসভায় পরিণত হইল তাহাও দেখিয়াছি । বর্তমানে 
আইনের প্রস্তাব কোন একটি কক্ষে বিল হিসাবে উত্থাপিত হইয়া দুই 
কক্ষে বিভিন্ন ধাপে আলোচিত এবং শেঘে গৃহীত হইয়া রাজার সন্মতি 
লাতের জন্য প্রেরিত হয়। অবশ্য তত্বের দিক হইতে "এখনও রাজাই 

আইনের উৎস! প্রত্যেক আইনের উদ্বোধনী ধারাটির বয়ান অনুধাবন 
করিলে তাহা প্রকট হইবে | ধারাটি এইরপ £হ “836 1 65080664 ৮৩ 

£)6 71705 11056 950911506 1181555, 69 204 ৪৫৮1০৪ 2150 ০01. 

891) 01 00৪ [,0105 30171600] 2110 1[:001001:21 8110 0:01110019 * * , 9) 

অর্থাৎ “ধন্মীয় ও অন্যান্য লর্গণ ও জনসাধারণের পরামর্শ ও সন্মতিক্রমে 
মহণমহিম রাজার দ্বারা ইহা আইন বলিয়া গৃহীত হউক ইত্যাদি* | 
পার্লামেপ্টের আইন প্রণয়ন কাধ্য রাজার নিকট আবেদন পেশ করার 

অভ্যাস হইতে উত্তুত হইয়াছে বলা যায় । ইহার অর্থসংক্রান্ত কার্য্য কিন্ত 
আদি হইতেই আছে, রাজার ব্যয়বরাদদ মঞ্তুরী করার প্রথাতেই ইহা 

প্রকট | পরে এর প্রসঙ্গে নাগরিকদের নানাবিধ অভাব অভিযোগের 
নিরসণের জন্য রাজার নিকট আবেদন কর! প্রথার উৎপতি হয়। সুতরাং 
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আইন প্রণয়ন ও অর্থমণ্ররী পার্লামেণ্টের এই দইটি কার্য্য পুরাতন হইলেও. 
সভার তৃতীয় কাধ্যটিই বর্তমানে সব্ববাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ? কেননা সাম্পৃতিক 
সময়ে এ দৃইটি কার্যের কর্তৃত্ব আসলে ক্যাবিনেটের হস্তে গিয়৷ 
পড়িয়াছে, এখন কমন্সসভার প্রধান কার্যয দাঁড়াইয়াছে আলোচনা ও সর" 
কারের সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ | 

আইন প্রনয়ণ পদ্ধতি : 
আইন প্রণয়ন কিন্ত পার্লামেণ্টের কোন একটি কক্ষ এককভাবে করিতে 

পারে না, ইহাতে দুইটি কক্ষ এবং রাজাকে অংশ গ্রহণ করিতে হয় । দুই 

কক্ষেই একরূপই পদ্ধতি অনুলরণ কর হয়, খসড়া আইন ব৷ বিল পরপর 
তিনবার পাঠ হয় এবং দ্বিতীয় পাঠের পর কমিটিতে আলোচিত হয় । 
দুইটি কক্ষে পাশ হইবার পর রাজার সম্মতির জন্য প্রেরিত হয় এবং 
রাজার জন্মতি লাভ করিলে উহা গ্যাক্টে ( আইন) পরিণত হয় এবং 

্যাটিউট বুকে (পাশ করা আইনের গ্রন্থমালা ) স্থান পায় । সাধার ণতঃ 
বিল যে কোন কক্ষে সূত্রপাত করা যায়। তবে অর্থবিল শুধু কমন্স- 
সভাতেই শুরু হইতে পারে যেমন বিচারবিভাগ সংক্রান্ত বিল লর্ডসতায় 
শুরু হয়| প্রতিটি কক্ষেই বিল বিতিন্ন ধাপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় | 
এই ধাপগুলি বর্ণনা করার পৃব্ৰে বিলের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা 
দরকার | নিয়ে প্রদত্ত ছকটিতে এই শ্রেণীবিভাগ দেখান যাইতে পারে । 

-পাবলিক বিল-_ সরকারী বিল-_ _ অর্থবিল 
বিল-- | (জাতীয় সরা, | 

_ প্রাইভেট বিল 1 বেসরকারী _অর্থসংক্রাস্ত নয় 
(স্থানীয় বা বিশেষ সদস্যের বিল এমন বিল 

স্বার্থসংক্রান্ত ) 

বিঘয়বস্তর ভিত্তিতে বিলগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়--পাবলিক 
বিল যেগুলি জাতীয় স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় লইয়া প্রণীত এবং প্রাইভেট বিল 

যাহা কোন স্থানীয় বা বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় লইয়া, যেমন কোন 

বিশেষ সংস্থা ( ০০৫০1780192 ) বা সম্পূদায় বা কোন অঞ্চলের উন্নয়ন 
উদ্দেশ্যে প্রণীত । পাবলিক বিল দুই প্রকারের-ইহাদের অধিকাংশই 
সরকারী বিল যাহা কেন মন্ত্রী কমন্সসভাযর় উত্থাপন করেন এবং পরিচালনা 

করেন। অন্পসংখ্যক পাবলিক বিল বেগরকারী সদস্য অর্থাৎ মধিসভার 
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সদস্য নন এমন সদস্য সভায় উত্থাপন করেন । এক্প বিলের সঙ্গে মঞ্ত্ি- 
সভার ভাগ্য জড়িত নয় । যদিও সরকারী দলের সমর্থন, অস্ততঃ বিরোধিতার 

অভাব ছাড়া এই শ্রেণীর বিলের পাঁশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেই 
চলে | সরকারী বিল আবার দই শ্রেণীতে পড়ে-_অর্থসংক্রান্ত ও অর্থ- 
সংক্রান্ত নয় এমন | ইহাদের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য আছে। 

পাবলিক বিল ( সরফ্ারী বা বেসরকারী ) ও প্রাইভেট বিলের সভায় 
পরিক্রম। ভিন্ন ধরনের, স্বৃতরাং পৃথকভাবে আলোচনা কর! প্রয়োজন | 

পাবলিক বিল পাশ করার পদ্ধতি : 

যে কোন সরকারী পাবলিক বিল প্রতি কক্ষে পাঁচটি ধাপের মধ্য দিয়া 
অগ্রসর হয় । সভায় উ্বাপিত হইবার পু্বে উহার সূত্রপাত হয় ক্যাবিনেটে 
বিল সম্বন্ধে কোন মন্ত্রীর প্রস্তাব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে । প্রস্তাব গৃহীত 
হইলে উহার আইনের আকারে খসড়া রচনার জন্য অর্থ দপ্তরের পালা- 

মেণ্টারি কাউনৃসেলের অফিসে প্রেরিত হয় | দক্ষ আইনজ্ঞগণ ক্যাবিনেটের 
প্রস্তাব অনুযায়ী বিলের খসড়া রচনা করেন। তখন বিলটি লইয়া সংশিষ্ট 
বিভিন্ন পক্ষের সহিত আলোচনার পর আবার ক্যাবিনেটে আলোচিত 
হয় এবং ক্যাবিনেট উহা! অনুমোদন করিলে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উহা কমন্স- 
সভায় উপস্থাপিত করেন। ইহার পর সভায় উহা পাঁচটি পধ্যায়ে 

অগ্রসর হয়: (1) প্রথম পাঠ, (3) দ্বিতীয় পাঠ, (3) কমিটি পায়, 
(4) রিপোর্ট পধায়, (5) তৃতীয় পাঠ । 

প্রথম পাঠ £_বিল উথাপন করিবার পৃর্রে সদস্যকে নোটিশ দিতে 
হয়। স্পীকার নিদ্দিষ্ট দিনে বিল উত্থাপন করিতে বলিলে ক্রার্ক বিলটির 
নাম পাঠ করেন । ইহাকে প্রথম পাঠ বলা হয়। কখনও কখনও এই 
সময় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিলটির উদোশ্য ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষিপ্ত বক্ভতা 
করেন। এই পধায়ে কোন আলোচনা হয় না। ইহার পর বিলটি 
ছাঁপা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে মুদ্রিত বিলটির কপি দেওয়া হয় । 

দ্বিতীয় পাঠ :-এই পধায়েই প্রথম বিলটির উপর আলোচনা হয়। 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রস্তাব করেন “বিলটির দ্বিতীয় পাঠ হউক” ও বিলটির 
উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিয়া বক্তা করেন। ইহার পর 
সাধারণতঃ বিরোধীপক্ষের কোন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়া বক্ত-তা 
কমেন। অনেক সময় ইহার উদ্দেশ্য হয় বিলটির আকার আমূল 
পরিবর্তন করার অর্থবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী করার জন্য । 
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এই প্রস্তাবের উপর বিতর্ক শুরু হয় । এই পায়ে বিতর্ক বিলটির মূল. 
নীতিতেই আবদ্ধ থাকে, খঁটিনাটি বা ধারাগত আলোচনা হয় না । 
এই' পর্যায়ে মূলনীতির ভিত্তিতেই বিলটির ভাগ্য নিষ্ধারণ হয়। 
সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ করা হইলে যদি সরকার পক্ষ 
পরাজিত হয় তবে ক্যাবিনেটের পতন হয় । অবশ্য ক্যাবিনেটের সংখ্যা- 

গরিষ্ঠতা থাকায় তাহা ঘটে না এবং দ্বিতীয় পাঠ গৃহীত হয়। যদিও 
বিলটির উপর বিশদ আলোচনা পরের পর্যায়েই হইয়া থাকে দ্বিতীয় 

পাঠও কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ন, কেননা এই পধায়েই বিলটি নীতিগতভাবে 
গ্রহণ করা হয় এবং ইহার মূল নীতিগুলি গৃহীত না হইলে বিলের অগ্রগতির 
প্রশই উঠিতে পারে না। বেসরকারী বিল অনেক সময়ই এই পধ্যায়ে 
বাধার সন্ুুখীন হইয়৷ পরিত্যক্ত হয়। বিলের দ্বিতীয় পাঠের প্রস্তাব গৃহীত 
হওয়ার অর্থ হইল প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা পরিব্ধন সাপেক্ষে সভ৷ 

বিলটি গ্রহণ করিতে সম্মত । 

কমিটি পধায় ;-কোন বিল দ্বিতীয় পাঠ গৃহীত হইবার পর 
সাধারণতঃ পৃব্বোক্ত স্বায়ী কমিটিগুলির মধ্যে যে কোন একটিতে প্রেরিত 
হয় যদি না উহাকে সমগ্র সতার কমিটি (0:012007316169 ০৫ 109 ড/1)019 

চ০০9০ ) বা সিলেক্ট কমিট বা উভয় কক্ষের যুগ্ম কমিটিতে প্রেরণ 
করিবার কোন সদস্যের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। পৃবের্বে এই পর্যায়ে 
পাবলিক বিলগুলি সমগ্র কক্ষের কমিটিতেই প্রেরিত হইত, কিন্তু 1907 

সনের পর হইতে সাধারণতঃ বিলটি ধারাওয়ারি বিশদ আলোচনার জন্য 

কোন একটি স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হয়। যদি সভায় কোন বিল সিলেক্ট 

কমিটিতে প্রেরণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তবুও সিলেই কমিটিতে 
বিবেচনার পর উহার রিপেট সহ বিলটি আবার স্থায়ী কমিটিতে খুঁটিনাটি 
আলোচনার জন্য আসে। এক্ষেত্রে শুধু বিলের পরিক্রমায় একটি 

অতিরিক্ত পর্যায় সংযোজন হয় মাত্র | কমিটিতে বিলের প্রত্যেকটি ধাবা 

আলোচিত হয় এবং পরিবর্তন সহ বা ব্যতীত গৃহীত বা বজিত হয় 
ভোটের মাধ্যমে । পৃব্বেই বল হইয়াছে কমিটিতেও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী 
সরকারী বিলের পরিচালনা করেন এবং যাহাতে বিলটিতে সরকারী 

নীতির বিরোধী কোন পরিবর্তন না হয় তাহা দেখেন এবং বেসরকারী 
বিলেও যাহাতে অনভিপ্রেত কোন পরিবর্তন সাধন না হয় সে বিঘয়ে 
লক্ষ রাখেন। কমিটিতে আলোচনা পূর্ণসভা অপেক্ষা অনেকটা বিধি- 
নিঘেধ মুজ হয়। সদস্যগণ একাধিকবার একই প্রশের উপর বিতর্কে 

অংশগ্রহণ করিতে পারেন । তবে এমন কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন 



আইন বিভাগ (৩) কমন্পসতা৷ 19? 

করা যায় না যাহা বিলটির উদ্দেশ্য বা মূল্রনীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয় বাঃ 
যাহা কমিটিতে পূর্বেই গৃহীত হইয়াছে তাহার বিরোধী । 
রিপোর্ট পধীয় :--কমিটি হইতে বিলটি আবার সভার পূণ অধি- 

বেশনে বিবেচনার জন্য ফিরিয়া আসে | উদ্দেশ্য হইল কমিটিতে বিলটির 

যদি কোন পরিবর্তন হইয়া! থাকে তবে তাহার সমীক্ষা করা | যদি 

অবশ্য সমগ্র কক্ষের কমিটিতে বিবেচিত হইয়৷ থাকে তবে ইহা আনুষ্ঠানিক 
মাত্র । স্থায়ী কমিটিতে বিবেচিত হইয়া থাকিলে এই পধায়ে নতন 
সংশোধন উাপনের সুধোগ থাকে এবং অনেক সময় সরকারী বিলের 

উপর সরকার নৃতন সংশোধনী প্রস্তাব উ্থাপন করে যাহা হয়তো আগে 
করার আ্ুযোগ হয় নাই অথবা যাহা কমিটিতে উত্থাপন করিতে ইচ্ছক 
হয় নাই । তবে এই পধায়ে কদাচিৎ বিলে কোন মৌলিক পরিবত্তন 

হয় অথবা বিল পরিত্যক্ত হয় । 

তৃতীয় পাঠ £-ইহার পর হয় বিলের তৃতীয় পাঠ যাহা একটি কক্ষে 
উহার শেঘ পযায়। এই পযায়ে বিলের উপর কাবধ্যক্রম অনেকট। দ্বিতীয় 

পাঠেরই সামিল। এখন বিশদ আলোচনার অবকাশ থাকে না। মূল- 
নীতির উপরই আলোচনা চলে । বিলের ভাষার সামান্য পরিবর্তন 

সাধন করিবার জন্য প্রস্তাব আনা চলে । এই পায়ের তাত্প হইল 

বিলটি সভায় নীতিগতভাবে গৃহীত হওয়ার পর কমিটিতে খুঁটিনাটি 

আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন বা পরিমাজ্জনগুলি সভায় সমীক্ষা করার 

পর সভাকে একবার শেষবারের মত উহার চূড়ান্ত রূপটি পরীক্ষা করার 

স্বযোগ দেওয়া । “বিলের তৃতীয় পাঠ হউক” এই প্রস্তাবের উপর 
আলোচনার পর প্রস্তাবাটি গৃহীত হইলে বিলটি প্রথম কক্ষে পাশ হইল 
বলিয়া ধরা হয়। 

ইহার পর বিলটি অন্য কক্ষে বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয় । অর্থ- 

বিল ছাড়া অন্য বিল যে কোন কক্ষে প্রথম উত্থাপিত হইতে পারে । 

সুতরাং এক কক্ষে পাশ হইবার পর অন্য কক্ষে পাশের জন্য প্রেরিত 

হয় । সেখানেও অনুক্প প্রণাল্লীতেই বিলটি পাশ হইয়৷ থাকে। শুধু 

লর্ডসভায় সময়াভাব না৷ থাকায় আলোচনা অপেক্ষাকৃত শ্রথখ গতিতে চলে । 
লঙসভার কাধ্যপদ্ধতি সম্বন্ধে আগেই বলা হইয়াছে । যদি অন্য কক্ষটিতে 
বিলে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় তবে যে কক্ষে বিলটি প্রথম পাশ 

হইয়ছে সেখানে উহা প্রেরিত হয় এবং এই কক্ষ পরিবর্তনগুলি গ্রহণ 

করিতে সন্মত হইলে বিলটি রাজা ব৷ রাণীর সন্মতির জন্য প্রেরিত হয় 
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এবং সম্মতি দিলে উহা আইনে পরিণত হয় । কিস্ত পরিবর্তন সম্বন্ধে 
দুই কক্ষে মতবিরোধ হইলে দৃই কক্ষের মধ্যে লিখিত মত বিনিময়ের 
মাধ্যমে অথবা উভয় কক্ষের নিব্বাচিত প্রতিনিধিদের (যীহাদের 

“ম্যানেজার” বলা হয় ) সন্মেলনে মীমাংসার চেষ্টা হয়। সম্মেলনে 
কমন্সসভার ম্যানেজারের সংখ্য। লুর্ডসভার দ্বিগুণ হয়। সে চেষ্টা যদি 

ফলপ্রসূ না হুয় তবে হয় বিলটি বিনষ্ট হয় অথবা! কমন্সসতা৷ 1911 সনের 
পার্লামেন্ট আইনের ধারা অনুসারে লর্ডসভার সন্মতি ব্যতিরেকেই বিলটি 
রাজার অনুমতি সাপেক্ষে পাশ করাইয়া! লয় । 

বেসরকারী পাবলিক বিল : 
এতক্ষণ আমরা সরকারী পাবলিক বিল পাশ করার পদ্ধতি লুইয়। 

আলোচনা করিয়াছি । বেসরকারী পাবলিক বিল পাশের পদ্ধতি মোটাহ্টি 
অনুরূপ হইলেও ইহাদের ক্ষেত্রে কতকগুলি অস্রবিধা ও বাধা উল্লেখ 

কর! প্রয়োজন । প্রথমতঃ বেসরকারী সদস্যরা ইচ্ছা করিলেই বিল উত্থাপন 

করিতে পারেন না। কারণ তাঁহাদের বিল একমাত্র শুক্রবারে উদ্ধাপিত 

হইতে পারে বলিয়া সদস্যরা অধিবেশনের পৃব্রবে যেসব বিল উতথাপনের 
নোটিশ দেন সবগুলি কাধ্যতঃ উত্থাপন করিবার সুযোগ হয় না । তাহার 

মধ্যে কোনগুলি অগ্রাধিকার পাইবে তাহা লটারি করিয়া ঠিক হয়। 

তাগ্যবান কয়েকজন মাত্র তাহাদের বিল উত্থাপন করিবার সুযোগ পান ।. 

আর একটি প্রণালীর মাধ্যমেও কোন্ বিল উতাপন হইবে স্থির হয়। 
ইহাতে বিলের উদ্যোক্তাকে বিলের পক্ষে বন্তত! করিতে দশ মিনিট সময় 
দেওয়া হয় । তাহার পর বিলটির বিরোধী কোন সদস্যকে বক্ততা করিতে 
একই সময় দেওয়া হয়; ইহার পর স্পীকার বিলটি উত্থাপনের প্রস্তাব 

সভার ভোটে দেন। প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইলে তবে উত্থাপিত 
হইতে পারে, নতুবা নাকচ হইয়া যায়। কিন্তু বিলাটি উত্থাপিত হইবার 
জুযোগ পাইলেও উহা সকল পরায় অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা খুবই 
সীমিত । কেননা একটি সেসনে মাত্র 10 দিন সময় বেসরকারী বিলগুলির 

জন্য নিদিষ্ট থাকে । সুতরাং সভায় বিলের পক্ষে পধাপ্ত সমর্থন ন! 

থাকিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করিয়া বিল পাশ 

হাওয়া খুবই দূরাহ | বিশেষ করিয়া সরকারের সমর্থন বা অন্ততঃ 
আপত্তির অভাব না থাকিলে কোন বেসরকারী বিল পাশ হওয়ার সম্ভাবনা 

নাই। এছাড়া বেসরকারী বিলের খসড়া প্রনয়ণ ব্যাপারে বেসরকারী 

সদস্যের যথেষ্ট অন্গবিধা এবং খসড়া ঠিকমত রচিত না হইলে বিল 
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"পাশ হওয়া দুকফর। এইসব বাঁধার কথা বাদ দিলে সরকারী ও বেসরকারী 

বিলের সভায় পরিক্রমার পদ্ধতিগত প্রভেদ কিছু নাই । 

অর্থসংক্রান্ত বিল পাঁশ পদ্ধতি : 

কমন্সসতার অর্থসংক্রান্ত কাবাক্রম 2--আমরা আধারণভাবে সরকারী 

পাবলিক বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, কিন্ত ইহাদের মধ্যে বেগুলি অর্থ- 
সংক্রান্ত সেগুলি পাশ করিতে কিছু পদ্ধতিগত বিশেষত্ব আাছে। যদিও এই 

বিশেষত্ব গুরি বাদ দিলে অবশিষ্ অংশে দূইপ্রকার বিলের পদ্ধতিই অনুরূপ | 

সকল গণতান্ত্রিক রার্রেই একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে যে কোন 

কর বা খণ বা ব্যরবরাদ্দ ভনগণের নিব্বাচিত প্রতিনিধিদের সন্্রতি 
ব্যতিরেকে বৈব হর না এবং এই মঞ্জ রী পালামেণ্টের আইনের মাধ্যমেই 
দেওয়া হইয়া থাকে । যেহেতু অধিকাংশ আইনই বা তাহাদের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ 

ব! পরোক্ষভাবে অর্থব্যয় বা অর্ধ জাদারের সহিত জড়িত, অর্থসংক্রান্ত আইন 

পালামেণ্টের কাবযক্রমের ও সমরের সিংহভাগ অধিকার করে এবং যেহেতু 
এই ক্ষেত্রে কমন্নভার প্রাবান্য বছদিন বাব স্বীকৃত হইয়াছে অর্থসংক্রান্ত 
ব্যাপারে এই সভাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে । ইহাই কমন্সসভার 

মুখ্য কাধ্য বলা চলে । পরবস্তা আলোচনা হইতে দেখা যাইবে কমন্স- 
সভার অখসংক্রান্ত কার্য শুধু অথ আদার, ব্যয় মঞ্জরী সংক্রান্ত নয় 

গরকারী ব্যর নিরস্বণ ও সরকারী কাষ্যে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা। 
কমন্সসভার মঞ্জরী অনুযারী হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করাও ইহার 

আওতায় পড়ে । এই উদ্দেশ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিরপেক্ষ দইটি সংস্থা 

কায্যকরী- সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি (৮৪11০ £১০০0015 
০০10171006৩ )৩ কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল ( ০0100091191 ৪104 

£001097-007700] ) 1 

পৃক্বেই ধলা হইরাছে সরকারী নাজস্ব আদার ও ব্যয় পালামেণ্টের 

আাইন সাপেক্ষ। এই আইনগুপি পাশ করিবার পদ্ধতিও অন্যান্য 

সরকারী পাবলিক বিলেরই অনবূপ। কিন্তু পালামেণ্টে অধবিল ব্বপে 

উপস্থাপিত হইবার পৃবের্ব দী্ধ প্রস্ততি পর্ব আছে। এই প্রসঙ্গে দুইটি 

প্রচলিত বিধির উল্লেখ করা প্রয়োভ্ন। প্রথমতঃ অথসংক্রান্ত যে কোন 

প্রস্তাব শুধু কমন্সসভাতেই প্রথম উপস্থাপিত হইতে পারিবে | দ্বিতীয়তঃ 

এক্সপ প্রস্তাবগুলি রাজার সুপারিশ ছাড়া উত্থাপিত হইতে পারে না। 

এখানে রাজা বলিতে কার্যতঃ সরকার বা মন্ত্রিসভাকেই বোঝায় । অর্থাৎ 

13 
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অর্থবিষয়ক সকল প্রস্তাবে ক্যাবিনেটকেই' অগ্রণীর ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে 
এবং 1911 সনের পার্লামেন্ট আইনে এবিঘয়ে একচ্ছত্র ক্ষমতা স্বীকৃত 
হইয়াছে । ক্যাবিনেটের নেতৃত্বে অর্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে কমন্সসতাই সবকিছু 
চূড়ান্ত ব্যবস্থার অধিকারী এবং এক্ষেত্রে সকল উদ্যোগ ও দায়িত্বও 
সম্পর্ণ ক্যাবিনেটেই পূর্ণ ভাবে কেন্দ্রীভূত । 

বিটেনে সরকারী অর্থসংক্রান্ত পরিচালন! ব্যবস্থা সম্পর্কে নিযুলিখিত 
মূলনীতিগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :-- 

(1) রাজা পার্লামেণ্টের সন্্তি ছাড়া মন্ত্রীদের মাধ্যমে করধাধ্য বা 
খণ ছারা রাজস্ব আদায় করিতে পারেন না বা সরকারী তহবিল হইতে 
অর্থব্যয়ও করিতে পারেন না ) 

(2) অর্থ আদায় বা ব্যয়ের মঞ্জরী করার ক্ষমতা একমাত্র কমন্স- 
সভাতেই ন্যস্ত ; 

(3) অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা সরকারেই ন্যস্ত ; 

(4) কমন্সসতা কোন মন্ত্রী মারফৎ রাজার সুপারিশ ব্যতিরেকে 
কোন খাতে ব্যয় মঞ্জ রী বা করধাধ্য করিতে পারে না । 

পার্লামেণ্টের অর্থসংক্রান্ত সমূহ কন্মকাণ্ডকে মুখ্যতঃ দুইটি প্রক্রিয়ায় 
ফেলা যায়--একটি হইল সরকারী সংবদ্ধ তহবিলে (00050119815 

[7000 ) অর্থ আহরণের প্রক্রিয়া, অন্যটি হইল উহা হইতে অর্থ নিছক্রমণের 
প্রক্রিয়া । এইগুলির বিস্তারিত বিবরণের পৃব্বে এই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত 

কতকগুলি বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা নিমে দেওয়া হইল | 

(1) অর্থদ্ণ্ডর (7159581 ) :-এই দগুরটিকে অর্থবিঘয়ক সমগ্র 
প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলা যায়। সরকারী আয়ব্যয়ের সামগ্রিক 
পরিচালনার ভার ইহারই উপর বর্তায় | 

(2) সরকারী সংবদ্ধ তহবিল (00059110816 1700) £__ব্িটেনের 

অর্থব্যবস্থায় ইহাকে যাবৎ আয়ব্যয়ের উৎস বলা যায়। সকল কর বা 
খণ হইতে আদায়ীকৃত অর্থ এই তহবিলেই জমা পড়ে এবং সকল খাতেই 
ব্যয়ের জন্য এই তহবিল হইতেই অর্থ মঞ্জরীমত ছাড়া হয় । সংবদ্ধ 
তহবিল বা কনসলিডেটেড ফাণ্ডের বাস্তব অস্তিত্ব কিছু নাই। ইহা ব্যাঙ্ক 
অৰ্ ইংল্যাণ্ডের সরকারী একটা গ্যাকাউণ্ট মাত্র যাহাতে সরকারী সব 
রাজস্ব জমা পড়ে আবার সরকারের সব প্রয়োজনে পার্লামেণ্টের মগ্তরী 
আইনের বলে সকল ব্যয়ের জন্য অর্থ তোল! হয় | 
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(3) আথকি বসর :_বিটেনে বাঘিক আয়ব্যয়ের হিসাব নিকাশ 
1লা এপ্রিল হইতে 31শে মাচ্চ পর্য্যন্ত ধরা হয়, জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বরের 
পরিবর্তে । কোন খাতে ব্যয়বরাদ, বা করধার্ধ্য এই সময়ের জন্য মঞ্জরী 
করা হয়। বর্থশেষে আবার নূতন মঞ্জরী ছাড়া কর আদায় বা ব্যয় করা 
যায় না| যদি কোন খাতে মঞ্জ,রী করা অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় না হয় উদ্ধৃত 
অর্থ পরের আথিক বছরে খরচ করা যায় না । উহা তহবিলে ফিরিয়া 
যায় (19756 )। 

(4) রাজস্ব ও ব্যয়বরাদ্দের শ্রেণীবিভাগ £_তবে আর এক শ্রেণীর 
সরকারী রাজস্ব ও বায় আছে যাহা স্থায়ী আইনের ছারা অগ্তুরী 
প্রদত্ত | সেই আইন যতদিন পধন্ত না সংশোধিত হয় ততদিন পর্যস্ত 
এ করগুলি বা আইনে তালিক'ভুক্ত ব্যয়খাতগুলিতে নি্দি্ট হারে রাজস্ব 
আদায় বা ব্যয় করা চলে । এইগুলিকে বলা হয় স্থায়ী সরকারী আয় 
ব্যয়। যেমন শুল্ক বা আবগারি ইত্যাদি খাতে আদায়ের হার দীর্ঘস্থায়ী 
আইনে স্থির হয়, মোট সরকারী রাজস্বের শতকরা প্রায় 60 ভাগ এইসব 
খাত হইতে আসে । কিন্তু আয়কর, চা শুলুক প্রভৃতির হার প্রতি বৎসর 
নূতন আইনে স্থির করা হয়। অনুরূপভাবে কতকগুলি খাতে ব্যয়, 
যেমন রাজপরিবারের ভাতা (০৮11 11), বিচারকদের বেতনাদি, 
কম্পক্রৌলার ও অডিটর জেনারেলের বেতনাদি স্থায়ী আইনে স্থির করা 
হয় ৷ ইহাঁদিগকে বলা হয় কনপলিডেটেড ফাণ্ড সাভিসেস্ (0০93011- 
৫9: ৮004 3০151০95)| মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় একতৃতীয়াংশ 

এইসব খাতে পড়ে । অন্যসব খাতে ব্যয়গুলি যেমন সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, 
বিমানবাহিনী, সিতিল্সাভিস প্রভৃতির জন্য ব্যয়বরাদ্দ প্রতি বৎসর নূতন 
আইন ছ্বারা মঞ্জুরী করা হয় । ইহাদের বলা হয় সাপ্রাই সাভিস (98701 
9০1৮10999 )1 

(5) “ভোট” :--এক একটি বিভাগের ব্যয়ের আনুমানিক ব্যয়ের 
অন্ক আবার বিভিন্ন স্তরে ও শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয় যেমন হেড 
(17520), তাঁর নীচে সাবহেড ও তার নীচে আইটেম (11600 )। 
কতকগুলি সাবহেড ও আইটেমে বিন্যস্ত একটি হেডে মোট খরচ মঞ্জরীর 
জন্য স্বতন্রভাবে কমন্সসভায় ভোট নেওয়া হয় সেজন্য ইহাদের “ভেটিঃ 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। দৃষ্টাস্তস্বরূপ সৈন্যবাহিনীর জন্য সামগ্রিক 
আনুমানিক ব্যয়কে 15টি খাতে (158) ভাগ করিয়া, এক একটি 
খাতে স্বতম্্ ভোট গ্রহণ কর হয় এবং ভোঁটের পূর্বে প্রত্যেকটির উপক্ 
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বিতর্ক ও আলোচনা হয় যখন সদসারা উহার অন্তর্গত যে কোন 

ব্যাপারে সমালোচনা বা অভিযোগ প্রকাশ করিতে পারেন, যদিও বিরূপ 

সমালোচনা করিলেও অধিকাংশ সদস্যই বিরুদ্ধে ভোট দেন না। 

(6) বাজেট বাজেট বলিতে বোঝায় সরকারের প্রণীত আগামী 
অর্থ বৎসরের আনুমানিক সরকারী আয়বায়ের একটা খসড়া পরিলেখ । 
সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক কার্য্য হইল ইহার রচনা, বিবেচনা এবং 
পালামেণ্টে অনুমোদন করান । অবশ্য পালামেণ বলিতে এখানে 
কমন্সসভাই বোঝার কেননা অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডগভার বর্তমানে 
কিছুই করণীর নাই ! অর্থব্যবস্থার উপর কর্তৃত্বই হইল পার্লামেণ্টের 
প্রাধানোর মুন কারণ । সেজন্য এই কর্তৃত্ব সম্পর্কে পালাযেণ্ট 
সদা জাগ্রত | সারা বংসরে সরকারী বিবিব কার্ধের জন্য কত অর্থ 

প্রয়োজন এবং সেই অর্থ জনসাধারণের নিকট সব্বাঁপেক্ষা সুবিধাজনক 

ভাবে সংগ্রহ করা বায় এটা সরকার স্থির করেন । তাহার পর প্রস্তাবগুলি 
পালামেণ্টের নিকট উপস্থাপিত হয় অনুমোদনের জন্য; এই অনুমোদন 
পালামেণ্ট দুইটি আইনের মাধ্যমে প্রদান করে, এই অনুমোদন ব্যতীত 
কোন সরকারী দগুরের পক্ষে অর্থ আদায় করা বা ব্যয় করা বেআইনী 
হইবে | ইহার মধ্যে একটি আইনকে বলা হয় “ব্যর মঞ্জরী আইন*। 
(4১001097108600 4০0) যাহাতে সকল সরকারী বিভাগকে সরকারী 

কার্ষেয ব্যয়ের অধিকার “দওয়া হয়, অপরাট হইল ““অধার্ণম মগ্তীরী আইন”! 
(17108005 4১০6 )1 বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ সন্বন্ধে সরকার ও 

পালামেণ্টের যুগ্ম প্রক্রিরার ফলশ্তি হইল এই দুইটি আইন। এখন 
আমরা এই প্রক্রিয়াগুনির বিস্তারিত বর্ণনা করিব । 

আধিক বতসর শুরু হয় লা এপ্রিল। তাহার পৃব্বেই বাজেটের 

চূড়ান্ত ব্নপ রা হওয়া এবং তাহার অন্থনিহিত অন্ত কতকগুলি প্রস্তাব 
পালামেণ্টে এপস্থপিত করা প্রয়োজন হয় । বাজেট রঢনার কাধ্যকলাপে 

মুখ্য রর গ্রহণ করে অর্থদপ্তর বা [98581 1 যদিও এই দপ্তরের 

পরিচালক সমিতি হইল একটি বোর্ড বাহার সদস্য হইলেন ট্রেজারির 
প্রথম লর্ড যিনি আবার প্রধানমন্ত্রীও, অথমন্ত্রী বা চ্যান্সেলর অব দ্য 

এক্সচেকর, করেকজন জনিয়র ট্রেজারি লর্ড, ধাহারা সকলেই কমন্সসভার 

সদস্য ও মন্ত্রী, এছাড়া থাকেন একজন অর্থসচিব. ও একজন পালামেপ্টারি 

সচিব | ইহার আসল কন্মকর্তী হইলেন চ্যান্সেলর অব্ দ্য এক্সচেকর বা 
অর্থমন্ত্রী | তিনিই এই. বিভাগের সমূহ কাধ্য পরিচালনা করেন একজন 
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স্থায়ী সচিবের সাহায্যে যিনি আবার সিভিল সাভিসের অধ্যক্ষ, কিন্তু 

তিনি পালামেণ্টের সদস্য বা মন্ত্রী নন। জমগ্র বো হিসাবে বো 
কদাচিৎ বসে বা ইহার কোন যৌথ দায়িত্বও নাই, যদিও ইহার সভ্যরা 

সকলেই মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন । কায্যত: চ্যান্সেলরকেই ট্রেজারি 

বোড় বলা যায় ফাহাকে ধিরিয়া সমগ্র অর্থব্যবস্থা কাধ্যকরী হয় | 

পালামেণ্টের আথিক কর্মকাণ্ডের সুত্রপাত হয় আগামী অর্থবৎসরের 
আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব প্রণয়নে | প্রতি বছর অক্টোবর মাস নাগাদ 
অর্থদপ্তর সকলু বিভাগকে আগামী অর্থবৎসরে তাহাদের আন্মানিক 
বায়ের হিসাব দাখিল করিতে একটি সার্ক,লার পাঠায় | প্রত্যেক বিভাগ 
কতকগুলি নিদিষ্ট ছকে বিভিন্ন খাতে বিস্তৃততাবে আথিক প্রয়োজন 
ব্যাখ্যা করিয়া কাগজপত্র প্রস্ততি করে। যদি কোন খাতে আগের 

বংসর অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রয়োজন হর তাহার কারণও ব্যাখ্যা কর! 

হর | একটা নিয়ম আছে যদি কোন বিভাগ কোন খাতে ব্যয়বৃদ্ধি 
করিতে চায় তবে পূর্বাহ্ছে প্রস্তাবটি অর্থমন্ত্রীর গোচরে আনিতে হয় এবং 
উদ্ধার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাহাকে বুঝাইয়৷ তাহার সম্মতি নিতে হয়, 
নতুবা বিঘয়টি প্রধানমন্ত্রীর নিকট যায় এবং তাহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া 
হয়, কখনও কখনও বিষয়টি ক্যাবিনেটে চূড়াস্ত নিষ্পত্তি হয়। এইভাবে 
প্রত্যেক বিভাগের হিসাবের চূড়ান্ত বিবতি অর্থদপ্তরে একত্র হইলে বছরের 
মোট ব্যয়ের একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় । তখন অর্ধদপ্ঠর সেগুলি 

পূর্ব বৎসরের ব্যয়ের হিসাব এবং প্রত্যাশিত আয়ের সহিত খতাইয়া 
দেখে | প্রায়ই দেখা যায় আয়ের তুলনায় ব্যয়ের অস্ক অধিক এবং পর্ব 
বছরের অপেক্ষাও অধিক হয়। তখন অর্থদপ্তর ব্যয়ের অন্ক হাস 
করিবার প্রচেষ্টায় বিভিনন বিভাগের আমলাদের সহিত আলোচনার 

মাধ্যমে একটা বোঝাপড়ায় উপনীত হয় | ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজস্বখাতে 

প্রত্যাশিত অর্থের অঙ্ক বিভিন্ন আয় অজ্জনকারী বিভাগ হইতে অর্থ 

দপ্তরে আসে। অর্থমন্ত্রী তখন আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ফারাক পূরণ 

করিবার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব স্থির করেন এবং এই সমস্ত প্রস্তাব 

সমেত আয়ব্যয়ের হিসাব বিবেচনার জন্য ক্যাবিনেটে উপস্থাপিত করেন । 
ক্যাবিনেট সমস্ত সমস্যা পধালোচনা করিয়া এবং অর্থমন্ত্রীর সুপারিশ 
স্থন্ধে তাহার বক্তব্য শুনিয়া চ্যান্সেলরকে তীহার সুপারিশসহ আয়ব্য়ের 
হিসাব পাঁলামেণ্টে পেশ করিতে অনুমতি দেয় | ইহার পর পর্যায় শুরু 

হয় কমন্সসতায় | | 

সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ পার্লামেন্টের অধিবেশন শ্রয়। 
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হওয়ার অব্যহিত পরেই প্রথমে ব্যয় সম্পাফিত প্রস্তাবগুলি কমন্সসভায় 
বা উহার ব্ূপান্তরিত “সমগ্র কক্ষের ব্যয় মঞ্জরী কমিটিতে” ( 0010101156 
970 9019 ) পেশ করা হয় । কেননা লা এপ্রিলের পৃৰের্বে সভায় 
অন্ততঃ ব্যয়ের আংশিক অনুমোদন না পাওয়া গেলে সরকারী বিভাগগুলিতে 
অচলু অবস্থার স্য্ট হইবে | বিভিন্নখাতে ব্যয়ের প্রস্তাবগুলি এক এক 

গুচ্ছে সম্বলিত করিয়া এক একটি “ভোট* হিসাবে উপস্থিত করা হয় । 

তাহার উপর বিতর্কের পর গৃহীত হয় । কিন্তু এই ভোট গুহীত হইলেই 
তাহার জন্য সংবদ্ধ তহবিন হইতে অথ তোল! যায়না | তাহার জন্য 

আর একটি. সমগ্র কক্ষ কমিটি_-উপায় ও পদ্ধতি নিব্পণ কমিটিতে" 
( 59201016165 00 /2)5 200 16205) বরাদ্দ ব্যয়ের জন্য সমপরিমাণ 

অথমগ্ররী দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে যাবতীয় ব্যয়ের প্রস্তাব সভায় পেশ 
করা বেশ সময় সাধ্য । সেজন্য যাহাতে !লা এপ্রিলের পুর্বে সরকারী 
দপ্তরগুলি সে পধ্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইতে পারে বিভিন্ন খাতের কিছু 
অংশ সম্বলিত কতকগুলি প্রস্তাব যাহাকে বলা হয় ০155 010 £০০০101+ 

ব্যয়াধিকার প্রদান কমিটিতে পাশ করান হয় এবং এগুলির জন্য সেই 

পরিমাণ অর্থ “উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ কমিটিতে” মঞ্জুর করান হয় । 
এই প্রস্তাবগুলিকে আইনে পরিণত করিবার জন্য এগুলি সম্বলিত করিয়া 

সংবদ্ধ তহবিল বিল-_নং 177 (00050111916 চ0100 911] ০. ] ) 

নামে একার্ট বিল সভায় উপস্থিত করা হয় এবং এই বিল সরকারী 

পাবলিক বিলের পদ্ধতিতে বিভিন্ন পধায়ের মাধ্যমে পাশ হয় | লঙ্সভার 

এ বিল সম্বন্ধে একমাস পধস্ত বিলম্বিত করা ছাড়া আর কোন ক্ষমত। 

নাই? আইনে পরিণত হইলে তবেই সরকারী দপ্তরগুলির ব্যয় করিবার 

আইনসিদ্ধ অধিকার হয় । সরকারের সকল বিভাগের ব্যয়বরাদের যাবতীয় 

প্রস্তাব কমন্দসভায় পাশ করাইতে বছদিন লাগিয়া যায়, মে জুন মাস 
পর্থস্ত চলিতে পারে | কতকগুলি করিয়া প্রস্তাব একত্র করিয়া আবার 

কনসলিডেটেড ফাণ্ড বিল পাশ করা হয়। এই সমস্ত কনসলিডেটেড 

ফাণ্ড বিল একত্র করিয়া ব্যয়মঞ্জরী খসড়া আইন (40070901181100 
31] ) উপস্থিত করা হয় এবং অন্যান্য পাবলিক বিলের পদ্ধতিতেই 
পাশ করা হয়। যে সব সরকারী ব্যয় স্থায়ী আইনে নিয়ন্ত্রিত, যেমন 

প্লাজপরিবারের জন্য বরাদ্ধ অর্থ সিভিল লিষ্ট আইনে নিদিষ্ট থাকে, 
সেগুলি কিন্ত এই আইনের আওতায় আসে না|] গেগুলি পরিবর্তন করিতে 

হইলে এ সকল আইনে সংশোধন করিতে হয়, জাতীয় বাঘিক ব্যয়ের 
একতৃতীয়াংশেরও অধিক এই শ্রেণীতে পড়ে। বাকী সমন্ত বয়েস মঞ্জুরী 
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বছর বছর এই' ব্যয় মগ্তুরী আইন যাহার মেয়াদ 31শে মার্চ পব্যস্ত এক 
বৎসর মাত্র ইহাতেই থাকে | 

এতক্ষণ আমর! জাতীয় ব্যয় কিভাবে পালামেণ্টে মঞ্জরী পায় অথবা 
কনসলিডেটেড ফাণ্ড হইতে অর্থ বাহির করার পদ্ধতি আলোচনা করিলাম । 
এখন এ ফাণ্ডে অধাগমের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয় সে সম্বন্ধে 
আলোচন! করিব । 

অর্থদপ্তর (11589019 ) কিভাবে অন্যান্য দপ্তরের সহিত যোগাযোগ 
করিয়৷ আগামী বৎসর আনুমানিক সন্তাব্য ব্যয়ের অঙ্ক সঙ্কলন করে সে 
সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হইয়াছে । একই সঙ্গে অদপ্তর রাজস্ব 
আদায়ী দপ্তরগুলি (যেমন আবগারী, শুল্ক ও আয়কর বিভাগ প্রভৃতি) 
হইতে সন্তাব্য সরকারী আয়ের পরিমাণও নিরূপণ করিয়া থাকে। 
তখন অধদপ্তর কিভাবে বাঘিক আয় ব্যয়ের সমতা স্থাপন করা যায় সে 

বিষয়ে সচেষ্ট হয়। প্রায়ই দেখা যায় আনুমানিক আঁয় অপেক্ষ। ব্যয়ের 
অঙ্কই অধিক হয়। তখন বিভিন্ন দপ্তরের সহিত বৈঠক বসে যথাসম্ভৰ 

ব্যয় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে । অর্থদপ্তর ও অন্য কোন দপুরের মধ্যে এ বিষয়ে 
বোঝাপড়া না হইলে প্রধানমন্ত্রী বা ক্যাবিনেট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন এবং 
সেটা অধিকাংশ সময়ই অর্থদপ্তরের পক্ষে যায়। কিন্ত প্রায়ই দেখ! যায় 
যথাসম্ভব ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়াও আনুমানিক আয়ের সহিত সমতা আনা 
যায় না। তখন কোন কর বা শুল্কের হার বৃদ্ধির প্রস্তাব ছাড়া অন্য 
উপায় থাকে না । কোথায় এই বৃদ্ধি ঘটাইলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক দিক হইতে সব্বন্যন অসুবিধার স্থাষ্ট হইবে সে বিঘয়ে 
বিশেষ চিন্তা করিয়া অর্থমন্ত্রীকে প্রস্তাব দিতে হয়| এখানে স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন যে অধিকাংশ আয়ের উৎসই স্থায়ী আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, 
সেগুলি সহজে পরিবর্তন যোগ্য নয়। আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের 
জন্য সাধারণতঃ আয়কর ও চা শুল্কের হার পরিবর্তনই বাছিয়া লয়! 

হয়। অথমন্ত্রী আয়ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি এখন ক্যাবিনেটে অনুমোদনের 
জন্য উপস্থাপিত করেন। বলা বাহুল্য এই অনুমোদন সহজেই পাওয়৷ 

যায় এবং ক্যাবিনেট অথমন্ত্রীকে আয়ব্যয় সংক্রান্ত স্ুপারিশগুলি তাহার 
প্রয়োজন বোধে পরিবর্তন সহ কমন্সসভায় উপস্থাপিত করিবার অধিকার 
দেয়। অথমন্ত্রী তাহার সুপারিশগুলি একটি বিবৃতির আকারে যাহাকে 
বাজেট ( 8৫89) বল। হয় পেশ করিবার সময় একটি গুরুত্বপর্ণ ভাষণ 
(8৫8০: 9০5০ ) দেন | পৃবের্ব ইহা। খুব সুদীর্ঘ হইত, বর্তমানে যেহেতু 
ইহার মুদ্রিত কপি প্রত্যেক সদস্যকে দেওয়া হয় ইহা তত দীর্ঘ হয় ন!! 
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ইহাতে সুপারিশগুলির ব্যাখ্যা ছাড়া বিগত বর্ধের আঘিক অবস্থার সমীক্ষা, 
আলোচ্য বধের আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব, জাতীয় খণের পরিমাণ 
এবং সব্বশেঘে বহু প্রতীক্ষিত নৃতন করধাধ্য বা কর ও শুলেকর বর্তমান 
হারের বৃদ্ধি সম্বলিত প্রস্তাব থাকে । যতক্ষণ পধন্ত প্রস্তাবগুলি কমন্- 

সভায় পেশ না হয় এগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। 

পরস্তাবগুলি আইনে রূপান্তরিত হওয়া সাপেক্ষে তৎক্ষণাৎ কাধ্যকরী করা 
হয়, অন্যথা কর ফাকি দেওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকিয়া যায় । করের 
হার পরিবস্তন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি সমগ্র কক্ষের “উপায় ও পদ্ধতি নিরূপণ 

কমিটিতে” বিবেচিত হয় এবং সেখানে অনুমোদন লাভ করিলে একটি 
বিলের আকারে কমন্সসভায় উপস্থাপিত হয়। ইহাকে 1181)06 

73111 বলা হয়। ইহা অন্যান্য পাবলিক বিলের পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধাপে 

পাশ করা হয় । তারপর ইহা লর্ডসভায় আসে । লর্ডসতা উহা এক 

মাসের মব্যে পাশ না করিলে রাজা ব1 রাণীর সম্মতির জন্য প্রেরণ কনা 

হয় ॥ সম্মতি লাভ কর! মাত্র উহা আইনে পরিণত হয় 71021006 4৯০ 

( রাজ্ব মঞ্তরী আইন ) নামে । বাজেট পাশের তারিখ হইতে এই আইন 

কাধ্যকরী করা হয়। ব্যয়মঞ্জরী আইন (40010018690. 4০) যেমন 
সরকারের ব্যয়দংক্রান্ত সকল কাধ্যকে আইনসিদ্ধ করে, এই আইনটি 

তেমনই সরকারের রাজস্ব আদায় সম্পকিত কর্শমকাগকে আইনসিদ্ধ 

করে । 

অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের হ্বরূপ ও পরিমাণ : 
অর্থসংগ্রহ ও অর্থবরাদদ সংক্রান্ত ব্যবস্থার যে আলোচনা উপরে করা৷ 

হইল তাহা! হইতে দেখা যাইবে যে জাতীয় বাজেটের উভয় বিভাগের 

প্রস্তাবগুলিই একটি সংস্থা হইতেই আসে তাহা হইল ক্যাবিনেট এবং 

সেগুলি বিবেচিত ও মঞ্জরী প্রদত্ত হয় আর একটি সংস্থায় সেটি হইল 
কমন্দসভা সমগ্র কক্ষের কমিটিতে রূপান্তরিত অবস্থায়, যদিও দুইটি ভিন্ন 
নামে । ইহাই ব্রিটিশ অর্থব্যবস্থায় দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন 
করে। একটি হইল অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় ব্যাপারে ক্যাবিনেটে পরিপূর্ণ 
দায়িত্বের কেন্দ্রীকরণ ; অন্যটি এ বিঘয়ে পার্লামেণ্টের নিকট মপ্্রিসভার 

দায়িত্ব। যদিও অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল উদ্যোগ ও 

কর্শতৎপরতা ও তাহার দায়িত্ব সমগ্রতাবে ক্যাবিনেটেরই তথাপি কমন্স- 
সতার সন্মতি ব্যতীত ক্যাবিনেট. কিছুই করিতে পারে না। এই সন্বতি 
দেওয়ার পৃব্বে .ক্যাবিনেটের প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করিবার ও বিবেচন? 
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করিবার পূণ স্যোগ কমন্সসভাকে দেওয়া হয়, উপরে বণিত অর্থবিল পাশ 
করার পদ্ধতি হইতেই তাহা প্রতিভাত হয় । অবশ্য সভায় সত্যদের 

অর্থসংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পেশ করার বা কোন খাতে প্রস্তাবিত ব্যয়ের 

অঙ্ক বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার নাই কেননা তাহা বরঞ্চ 
অখণ্ড দায়িত্বের হানিকর । কিন্তু কোন খাতে প্রস্তাবিত ব্য হাস করার 

বানা মঞ্জুর করার প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত, যদিও তাহ। 

বিশেষ ফলপ্রপ্ হয় না এই কারণে যে এক্সপ প্রস্তাব সতায় গ্রহণের অর্থ 
হইবে ক্যাবিনেটে সভার অনাস্থাজ্ঞাপন এবং ফলে ক্যাবিনেটের পদত্যাগ 

ও রাজাকে সভ। ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নিববাঁচন অনুষ্ঠানের অনুরোধ । 

অর্থাৎ কোন সভ্য এই অধিকার প্রয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিলে সভার 

মৃত্যুর এবং নিজেরও পুননিব্বাচনের অনিশ্চিত সম্ভাবনা ও আনুঘঙিক 

ব্যয় ও হায়রানি বহন করিবার নিশ্চয়তার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । 

ইহা] কোন সভ্যই চান না। সুতরাং এরকম প্রস্তাব সভায় সভ্যদের 

আনার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ইহার অছিলায় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে 

প্রশাসনগত দোঘক্রটির উপর জনসাধারণের দৃষ্টি আকষণ করা এবং 
সংশোধনের জন্য সমালোচনা করা ; ব্যয় হাস বা নামগ্রর করার কোন 

অতিপ্রায় থাকে না। সমালোচনার পর এবং মন্ত্রীদের তাহার উপর বক্তব্য 
পেশ করার পর সাধারণতঃ প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করা হয় । সুতরাং 

সভ্যদের এই প্রচেষ্টা যে একেবারে নিরথ্ক তাহা বলা চলেনা । পরোক্ষভাবে 

সরকারের অর্থব্যবস্থা পরিচালনার উপরও ইহার প্রভাব সুদূর প্রসারী । 
সরকার এমনভাবে অর্থ বাবস্থার বিন্যাস করিতে প্রয়াস করে যাহাতে 

সভার বিরুদ্ধ সমালোচনার সন্মুখীন হইতে না হয় বা হইলেও উপযুক্ত 
ও সম্তোঘজনক উত্তর দিতে পারে । কিন্তু অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের 

উপর পালামেন্টের নিয়ন্ত্রণ শুধু সমালোচনা ও মগ্তুরী দেওয়ার ক্ষমতাতেই 
নিবদ্ধ নয়। এই সব মঞ্জ,রী প্রদত্ত অর্থ যথাযথ ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে 
কিনা সেদিকে লক্ষ রাখিবারও বিভিন্ন পন্থা আছে। প্রতি বৎসর বিভিন্ন 

সরকারী প্রয়োজনে অর্থব্যয়ের হিসাব সরকারনিরপেক্ষ তিনটি বিভিন্ন 

সংস্থা পরীক্ষা করিয়া কমন্সসভার সিকট রিপোট দাখিল করে । 

প্রথমতঃ আথিক বৎসর শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই অর্থদপ্তর এই 

সময়ের মধ্যে সত্বদ্ধ তহবিলে কোন খাত হইতে কত অর্থ আমানত 

হইয়াছে এবং কোনখাতে কত অব্যয় হইয়াছে তাহার একটা হিসাৰ 

যাহাকে বলা হয় 5108005 4১০০০৪০ কমন্সসভার নিকট পেশ করে। 

এছাড়া কোন দপ্তর হইতে. যখন উক্ত তহবিল হইতে টাকা তুলিবার 
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প্রস্তাব আসে উহা 738095691 091068] অভিহিত একজন অফিসারের 

মাধ্যমে আসে। সংবদ্ধ তহবিলে জমা টাকা ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের 
একসৃচেকার একাউন্টে (88০59591 4০০০৪ ) গচ্ছিত থাকে । এই 

তহবিল হইতেই বিভিন্ন দপ্তরের ফরমাশ মত পেমাষ্টার জেনারেলের 

হিসাবে টাঁকা সরান হয়, কিন্তু তাহার পূর্বে অডিটর ও কম্পট্রোলার 
জেনারেল--িনি সরকারের অধীন নন এবং একমাত্র পালামেণ্টের নিকট 

দায়ী কিন্তু ফাহার বেতনাদি ও কাধ্য।লয়ের খরচপব্রের জন্য প্রতি বছর 

পার্সামেণ্টের মঞ্জ রী লাগে না, স্থায়ী আইন ছ্বারা অনুমোদিত, তিনি পরীক্ষা 
করিয়া দেখেন যে উক্ত খাতে খরচের যথাযথ পালামেণ্টের মঞ্ররী আছে । 
তিনি ছাড়পত্র দিলে পরে তবেই ব্যাঙ্কের সরকারী এযাকাউণ্ট হইতে ফরমাসমত 

অর্থ পেমাষ্টার জেনারেলের হিসাবে হস্তান্তরিত হয়। সুতরাং পৃৰ্বোক্ত 
ঢ1021906 ১০০০5 হইতে পালামেণ্ট নিশ্চিন্ত হইতে পারে যে সরকার 

যেসব কর আদায় করিয়াছে বা যেসব খাতে খরচ করিয়াছে সেগুলি 

পালামেণ্টের মগ্জরী অনুসারেই হইয়াছে । 

ইতিমধ্যে কম্পট্টোলার ও অডিটর জেনারেল সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের 
যাবতীয় হিসাব নিকাশ পুঙ্থানুপুঙ্থবূপে পরীক্ষা করিতে থাকেন । এই 
কাষ্যটি সময়সাপেক্ষ । পরীক্ষা করার সময় তিনি যেসব ক্রটিবিচ্যুতি লক্ষ 
করেন সে সম্বন্ধে তাহার মন্তব্যসহ রিপোর্ট কমন্সসভায় পেশ করেন এবং 
অর্থদপ্তরেরও দৃষ্টি আকর্ণ করেন । ইহাকে বলা হয় 40010118601 
/১০০0015 বা ব্যয়সংক্রান্ত রিপোর্ট | এই রিপোর্ট যে বৎসরের হিসাব 
সংক্রান্ত, সভায় দাখিল করিতে আরও এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া যায়| 

অর্থাৎ 1972-73 সালের এপ্রোপ্রিয়েসন এ্যাকাউন্ট দাখিল হয় সাধারণত: 

1974-75 সনের অধিবেশনে । এই রিপো্টটি ভালভাবে পরালোচন। 

করিবার জন্য সভা একটি স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করে যাহা ৪911০ 

4৯০০০081765 (00017716569 বা সরকারী হিসাব পরীক্ষ। কমিটি নামে অভিহিত । 

এই কমিটি 15 জন সদস্য লইয়া গঠিত হয় এবং যাহাতে নিরপেক্ষ 

ভাবে ইহার কাধ্য সম্পন্ন হয় বিরোধীপক্ষের একজন সদস্য ইহার সভাপতি 

নিব্বাচিত হন | কমিটি আবার সমস্ত হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা 
করে এবং ক্রটিবিচ্যুতি সম্পর্কে অডিটর জেনারেলের মন্তব্যগুলি ভাল 
করিয়া বিবেচনা করে, কোন অংশ সম্বন্ধে যদি আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন 
মনে করে সংশিষ্ট দপ্তরের হিসাব পরীক্ষক বা অন্য কোন কম্মচারীকে 
ভাকয়া পাঠাইয়া প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিয়। থাকে এবং শেঘে কমন্স- 
সভার নিকট একটি বা ততোধিক রিপোর্ট পেশ করে যাহাতে তাহাদের 



আইন বিভাগ (৩) কমন্সসভা 203 

মতামত ও বক্তব্যগুলি রাখে এবং প্রয়োজন বোধে যেসব খাতে বরাদের 

অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে বা এক খাত হইতে বরাদ্দ অর্থ অন্যখাতে . 

সরান হইয়াছে সে সস্বন্ধে সভার মঞ্জরী সুপারিশ করে। এই রিপোর্টগুলি 

সভায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়া থাকে এবং সরকারের ক্রটি বিচ্যুতি 

সম্বন্ধে অনেক সময় কঠোর সমালোচনা হইয়া থাকে | সুতরাং দেখা 

যাইতেছে সরকারের অর্থসংক্রান্ত সকল প্রস্তাব সম্বন্ধে কমন্সসভা শুধু 

অনুমোদন দান কালেই পর্যালোচনা ও সে সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য রাখে 

তাহাই নয়, প্রস্তাবগুলি কিভাবে রূপারিত হইয়াছে, সভার সিদ্ধান্তগুলি 

যথাথতাবে সরকার পালন করিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা 

হয় ও হিসাব নিকাশের ময়নাতদন্তেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে 

যাহাতে সরকার খেয়ালখুশীমত অর্থব্যয় না করিতে পারে । যদিও অর্থসংক্রান্ত 

বিষয়ে ক্যাবিনেটের উদ্যোগ, কর্তৃত্ব ও অখণ্ড দায়িত্ব অনস্বীকা্ধ কিন্ত কমন্স- 

সভার অগোচরে ব৷ সন্মতি ব্যতিরেকে ক্যাবিনেট কিছুই করিতে পারে না। 

প্রাইভেট বিল (7১612668111 1,96151861011 ) 

প্রাইভেট বিল বলিতে বোঝায় এমন সব আইনের খসড়া যাহা কোন 

জাতীয় স্বার্থে বা বৃহত্তর জনকল্যাণমূলক নয়, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষ 

বা বিশেঘ অঞ্চলের বা সংস্থার বা আঞ্চলিক স্বায়ত্ুশাসন প্রতিষ্ঠানের 

স্বার্থসংক্রান্ত । ব্রিটিশ সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ও 

প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য যে ক্যাবিনেট প্রথম শ্রেণীর আইনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব 

গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনীয় এই জাতীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারা বা 

না পারার উপর ক্যাবিনেটের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু ক্যাবিনেট দ্বিতীয় 

শ্রেণীর আইন প্রণয়ন ব্যাপার সম্পূ নিলিপ্ত থাকে | ক্যাবিনেট বা 
পালামেণ্টের সদস্যগণ আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত নিজেদের জড়িত করিতে 

চাহে না, কেননা তাহা! হইলে প্রত্যেকটি অঞ্চলের লোক নিজনিজ 

এলাকার ম্বার্থসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া এতই তাহাদের বিব্রত করিবে যে 

জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখা সম্ভব হইবে না । এজন্য ব্রিটিশ 

শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় বা ব্যক্তিবিশেষ বা আঞ্চলিক সংস্থার স্বাথসংক্রান্ত 

আইনকে জাতীয় স্তরের রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। জাতীয় স্বার্থ 

উন্নয়ণের উপরই তাহাদের সাফল্য বা বিফলতার বিচার হয়, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের 

স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে নয় । দ্বিতীয় শ্রেণীর বিলের প্রস্তাবের সব সময় 
পক্ষে ও বিপক্ষে মত থাকে । জাতীয় সরকারের পক্ষে ইহার একটিকে 
মদত দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। সেজন্য এই জাতীয় বিল পাশের পদ্ধতি 
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কিছুটা বিচারালয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করে, যাহাতে দূইপক্ষের মধ্যে বিরোধের 
নিরপেক্ষ মীমাংসা সম্ভব হয়। এজন্য প্রাইভেট বিল পাশ করার পদ্ধতি 
আংশিক বিচারালয়ের আংশিক আইনসভার। এখন আমরা পদ্ধতিটি 
সংক্ষেপে বণনা করিব | 

সভায় প্রাইভেট বিল পাশ করার পদ্ধতি :--প্রাইভেট বিল দৃইপ্রকারের 
হইয়া থাকে---(১) বিরোধিত বা বিতকিত প্রাইভেট বিল (002০99৪৫ 
[15966 8111 ), (2) অবিরোধিত প্রাইভেট বিল ( 00110900960 715016 
91) ; দুইটির মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য আছে! প্রথমে বিরোধিত 
বিলের পদ্ধতি আলোচনা করা যাক | পৃর্রেই বলা হইয়াছে এই শ্রেণীর 
বিলের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই দল থাকে সেজন্য প্রায়ই ইহা বিরোধিত হইয়া 
থাকে । সেজন্য বিল আকারে সভায় পেশ করার পৃব্বে দুইপক্ষের মধ্যে 
কথাবার্তা, বাকৃবিতণ্ডা ও শলাপরামর্শ মাধ্যমে একটা আপোসরফার 
চেষ্টা হয় যাহাতে বিরোধিত বিলে উভয়পক্ষের অর্থ ব্যয় ও হয়রানি. 
এডান যায়। বিরোধিত প্রাইভেট বিল আবেদন পত্রের আকারে উপস্থিত 

করা হয় এবং কমন্পসভার প্রাইভেট বিল অফিসে জমা দেওয়া হয় | 

বিলের পৃষ্ঠপোষকরা পালামেণ্টের সদন্য নন, বাহিরের স্বার্থসংশিষ্ট ব্যক্তিরা 
বা সংস্থা এই উদ্দেশ্যে গঠিত পালামেপ্টারি এজেণ্টের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
মারফৎ বিলের পরিচালনা করেন | ইহার পর প্রাইভেট বিলের আবেদন 

পরীক্ষকদের নিকট এজেণ্টদের হাজির হইয়া বিলটিতে সংশিষ্ট পক্ষদের 

বা জনসাধারণের উপর সভার স্থায়ী নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি 
ইত্যাদি প্রচার করা হইয়াছে ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিধিনিয়ম পালন 
করা হইয়াছে তাহার প্রমাণ দিতে হয় | আবেদন পরীক্ষকরা তখন একযোগে 

উভয় সভার নিকট শ্রী সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করেন এবং রিপো 

সন্তোষজনক হইলে যে কোন একটি কক্ষে উহা পেশ করা হয় এবং 

প্রথম পাঠ সমাপ্ত হয় । এটা সম্পূণ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র, সদস্যদের 
এই পর্যায়ে কিছুই করণীয় থাকে না । এরপর দ্বিতীয় পাঠও আনুষ্ঠানিক 
ব্যাপার, যদিনা বিলটিতে কোন নৃতন নীতি সন্নিবিষ্ট হয় যেট! খুব কম 
ক্ষেত্রেই ঘটে | বস্তুতঃ বিলটির উপর সভার কাধ্য আরম্ত হয় কমিটি 
পায়ে | প্রত্যেকাটি বিরোধিত প্রাইভেট বিল দুই কক্ষেই একটি প্রাইভেট 

বিল কমিটিতে প্রেরণ করা হয় | লঙসভায় এই কমিটি সমগ্র সভা নিব্বাচন 
করে, কমন্সসভায় কমিটি অব সিলেকৃশন ইহা। নিব্বাচন করে। কমিটির 
সভাগণকে একটি বিবতি দিতে হয় যে ব্যক্তিগতভাবে বিলটিতে তাহাদের 
কোন স্বার্থ সংশিষ্ট নাই বা তীহাদের নিব্বাচকমণ্ডলীরও ইহাতে কোন: 
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স্থানীয় স্বাথ জড়িত নাই | কমিটির নিকট বিলের পৃষ্ঠপোঘকগণ উহা! 

সমন করেন এবং বিরোধীগণ বিরোধিতা করেন | মামলার মত উভয় 
পক্ষই অভিজ্ঞ উকীল নিযুক্ত করেন। কমিটি উভয়পক্ষের বভ্ব্য শুনানির 
পর এই প্রশগুলির মীমাংসা করেন-_-বিলটির সত্যকারের প্রয়োজন আছে 
কিনা, পৃষ্ঠপোঘকদের উদ্দেশ্য সাধনে বিলটিই একমাত্র উপায় কিনা বা 
উহার অপেক্ষা আরও ভাল উপায় আছে। বিলট জনস্বার্থের অনুকল 

কিনা ইহাও কমিটিকে স্থির করিতে হইবে । ইহার পর কমিটি সভার 

নিকট তাহার রিপোর্ট বা বিল সন্বন্ধে তাহার সিদ্ধান্ত পেশ করে। 

কমিটির রিপোর্ট সাধারণতঃ সভায় বিনা বাধায় গৃহীত হইয়া থাকে । 
বিলের রিপোট এবং তৃতীয় পাঠও সাধারণতঃ আন্ষ্টানিক ব্যাপার মাত্র । 
এক কক্ষে তৃতীয় পাঠ গ্রহণের পর বিলটি অন্য কক্ষে পাঠান হয় এবং 
সেখানেও অনুরূপভাবে গৃহীত হয়। উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রাইভেট 
বিল অধিকাংশই প্রথমে লর্উসভায় উত্ধাপিত হয়, কারণ লর্সভার 
নিয়কক্ষের মত কাজের চাপ নাই, তাছাড়া এজাতীয় বিল সম্বন্ধে 

সরকারের বিশেঘ আগ্রহ বা স্বাথ নাই । 

অবিরোধিত প্র1ইভেট বিল পাশের পদ্ধতি মোটামুটি একই রূপ, তবে এই 

বিল একটি ভিন্ন কমিটিতে বার যাহাকে বলা হয় অবিরোধিত প্রাইভেট 

বিল কমিটি । এই কমিটি পাঁচজন সদস্য ও স্পীকারের আইন পরামরশশদাতা 

লইয়া গঠিত । এই কমিটিতে কন্মপদ্ধতি সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত ও আনষ্ঠানিক | 
পালামেন্টারি এজেণ্ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বিলের উদ্দেশ্য 

ব্যাখ্যা করেন, কোন কোন বিশেষ ধারা সম্বন্ধে সাক্ষা প্রমাণ দাখিল 

করেন, ইত্যাদি । অধিকাংশ কাধ্য স্পীকারের আইন পরামর্শদাতী ও 
পালামেন্টারি এজেপ্টদের মধ্যে আলাপ আলোচিনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় | 

প্রভিসনা!ল অর্ডার বা শর্তাধীন আদেশ (79৮15107191 0৫619) £ 

প্রাইভেট নিল ব্যবস্থার যেমন কতকগুলি সুবিধা ভাছে, সেক্সপ 

অস্তবিধাও আছে । ইহার একটি প্রধচন গুণ পত্বেই আলোচিত হইয়াছে, 

তাহা হইল বেপরকারী ও ভাঞ্চলিক স্বার্থসংক্রান্ত জাইনের প্রস্তাব জাতীয় 
রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হয় এবং পালামেন্টকে শুধু সমগ্র 
দেশের জন্সাধারণ্রে স্বার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেই মনোযোগ দিতে সাহায্য 

করে । প্রেসিডেপ্ট লাউয়েল বলিয়াছেন যে বর্তমান প্রতিনিধিমূল্ক 
সংস্থাগুলির একট দৃষ্ট প্রবণতা হইল এই যে সদস্যগণ নিব্বাচকমণ্ডলীর 

চাপে নিজ নিজ এলাকার অভাব অভিযোগ দূরীকরণের উপর অত্িরিজ্ঞ 
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গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, তাহাতে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রতি 
অবহিত হইবার প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ থাকে না এবং তাহা ব্যাহত 

হয় । এরজন্য বহদেশেই আইনসভার সুনাম বিশেষভাবে ক্ষণ্ণ হইয়াছে |* 

ইংল্যাও তাহার প্রাইভেট বিল পদ্ধতির মাধ্যমে এই ক্রট এডাইতে 
পারিয়াছে। 

_. প্রাইভেট বিল ব্যবস্থার দ্বিতীয় সুবিধা হইল স্থানীয় প্রকল্পগুলি সম্পর্কে 
দুইটি বিরোধীপক্ষের মব্যে সম্পূর্ণ দন নিরপেক্ষভাবে একটা ন্যায়সজত 
মীমাংসা হয় | তৃতীয় স্ুবিবা হইল বিশেষ পদ্ধতির ফলে স্থানীয় 

সমস্যাগুলি আইনসভার খুব সামান্য সময়ই লইয়৷ থাকে, তাহাতে সভা 

অধিকাংশ সময়ই বৃহত্তর জাতীয় সমস্যার সমাধানে নিয়োগ করিতে পারে । 

এই সব সুবিধা সত্বেও প্রাইভেট বিল ব্যবস্থার একটি প্রধান অসুবিধা 

হইল ইহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ | যাহারা কোন স্থানীয় প্রকল্প রূপায়ণে 

আগ্রহী এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিল পাশ করাইতে হইলে বিভিন্ন পধায়েই 
পার্লামেণ্টারি এজেন্ট, অভিজ্ঞ উকীল বা কৌস্ুলি নিযুক্ত করিতে হয় এবং 
তাহা খুবই ব্যয়সাধ্য ॥ এই ব্যয়ভার এড়াইবার জন্য একই উদ্দেশ্যে আর একটি 

পন্থার আশ্রয় লওয়া হয় যাহাকে বলা হয় প্রতিসন্যাল অর্ডার বা শরতাধীন 

আদেশ, অর্থাৎ কোন স্থানীয় প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তর কর্তৃক 
নির্দেশে জারি । একপ নির্দেশ কখনও সরাসরি কাধ্যকরী হয় কখনও 

বা পার্নামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষে জারি হয় যেক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট 
আইনের দ্বারা অনুমোদন দিলে তবেই নির্দেশাটি কাধ্যকরী হয় । এক্সপ 
নির্দেশিগুলিকেই চ:০৮15101781  ০01091 বা শর্তাধীন আদেশ বলা হয়। 

এক জাতীয় কতকগুলি নির্দেশের গুচ্ছ একত্র করিয়া একটি আইনের 

দ্বারা পার্লামেন্টের অনুমোদন দেওয়া হর | জনস্বাস্থ্য সম্পকিত প্রকল্প- 
গুলির জন্য জনস্বাস্থ্য দপ্তর নির্দেশ জারি করে, রেল ব। যানবাহন 

সংক্রান্ত প্রকল্প সম্বন্ধে যানবাহন দপ্তর নির্দেশ জারি করে, কোন 

স্থানীয় স্বায়ত্শানন সংস্থাকে বিশেঘ ক্ষমতা দান সম্পর্কে স্থানীয় স্বায়ত্ত 

শাসন দণ্ডর নিদেরশে জারি করে ইত্যাদি । সাধারণতঃ কোন স্বালীর 

স্বায়ভশাসন সংস্থা বা কর্পোরেশন সংশিষ্ট দপ্তরের নিকট কোন প্রকল্ের 
জন্য আবেদন করিলে পর এ দপ্তর কর্মচারীদের মারফৎ উহার প্ররোজনীয়তা 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালায় এবং অনুসন্ধানের ফলে সন্তষ্ট হইলে প্রকল্পটি 
বপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাদানের আদেশ জারি করে। যখন 

02050. 20 ছয 8. 809010- (০5৫12591085 01 2282209”, (1929) 0, 184, 
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আদেশটি পালামেণ্টের আইন সাপেক্ষে জারি করা হয় এক দপ্তর 
সংক্রান্ত অনেকগুলি আদেশ সম্বলিত করিয়া একটি অনুমোদন আইন 
পার্লামেণ্টে দাখিল করা হয়। সাধারণতঃ এরূপ অনুমোদন বিলে কোন 

বিরোধিতা হয় না, কেননা কোন ছবিরোধিতা থাকিলে অনুসন্ধানের সময় 
সেগুলির ফয়সালা না হইলে কোন সরকারী দপ্তর আদেশ জারি করে না। 

স্বতরাং বিলুটি অবিরোধিত প্রাইভেট বিল কমিটির নিকট প্রেরিত হয় এবং 
্রন্ধপ প্রাইভেট বিলের পদ্ধতি অন্ষ্থত হইয়া থাকে । কিন্তু যদি 

পালামেণ্টে বিরোধিতা হয় তবে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা 
হয়। যেহেতু প্রাইভেট বিলের সাহায্যে কোন প্রকল্পের অনুমোদন লাভ 
বিশেষ ব্যয় ও আয়াসসাধ্য বন্তমানে এ উদ্দেশ্যে প্রভিসন্যাল অডার 
পদ্ধতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুস্থত হয়| 

অপিভ ক্ষমতা বলে আইল প্রণয়ন (7991928660 16215186106 ) : 

উপরে যে উপযোগিতার কারণে প্রাইভেট বিল অপেক্ষা সরকারী 

দপ্তরের আদেশ অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে বলা হইয়াছে একই 
কারণে বর্তমান যুগে শুধ ব্িটেনেই নয় প্রায় সব্বত্রই অপিত ক্ষমতাবলে 
আইন প্রণয়নের রীতিও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। পৃব্বে পার্লামেণ্টে 
আইন প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে 
দেখা যায় পার্লামেণ্টের উপর কাজের চাপ এত বেশী এবং সে অনুপাতে 
কাধ্যকাল এত সীমিত যে পার্লামেণ্টে প্রণীত আইন অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত 
না হইয়া পারে না । উহাতে শুধু কতকগুলি মূলনীতি সন্নিবেশিত করাই 
সম্ভব হয়, উহা কাধ্যকরী করিতে যে খুঁটিনাটি নিয়মের দরকার বা বিশেষ 
জ্ঞান দরকার তাহা পার্লামেন্টের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। সেজন্য 
পার্লামেন্ট এই রকমের নিয়মাবলী রচনা করার ক্ষমতা এ আইনের 

মাধ্যমেই শাসনবিভাগকে বা প্রশাসনযস্ত্রের উপর অপূন করে! তাছাড়া 
বত্তমান গতিশীল সমাজে নিত্য নৃতন অবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় 
যেগুলি যখন আইন পাশ হয় পৃত্ব হইতে অনুমান করা সম্ভব হয় না। 
সেরপ পরিবন্তিত পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য মন্ত্রী ও তাঁহার দপ্তরের 
সহকারীদের হস্তে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা অর্পণ না করিলে আইন কাধ্যকরী 
করা সম্ভব হয় না এবং প্রশাসন অচল হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। 

রাষ্ে কাধ্যের পরিধি যতই দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে বিশেষ করিয়া 
কল্য'ণধন্মী রাষ্ট্রের আদশ গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে, ততই শীসনবিভাঁগকে অধস্তন 
আইন (58৮91017866 15815180100. ) রচনার ক্ষমতা প্রদানের প্রয়োজন 
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বৃদ্ধি পাইতেছে । এই জাতীয় আইন রচনা করিবার ক্ষমতা শাসনবিভাগ 
আইনবিভাগের অধীনভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকে , ইহা নিজস্ব ক্ষমতা 
নয়, পাল্লামেণ্টের লিখিত আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত হয়। সুতরাং ইহা 

উক্ত আইনের গভীর মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়, এ আইনের সীমার 

বাহিরে প্রযুক্ত হইলে তাহা অবৈধ বলিরা ঘোঘিত হয়। কিন্ত উক্ত 
আইনের চতুঃসীমার মধ্যে রচিত সরকারের যে কোন উপবিধান (৮5৪ 
19%%) আইনেরই মধাদা পায় এবং বিচারালয়েও সেগুলি আইনের 

স্বীকৃতি পায় । সাধারণতঃ এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় খুঁটিনাটি বিঘয়ে বা 
যাহাতে প্রশীসনের বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োভ্ন হয় এই ধরণের ব্যাপারে 

উপবিধি রচনার জন্য, কিন্তু বিশেষ জাতীয় সঙ্কটের সময় পালামেণ্ট 

আইন দ্বারা শাসনবিভাগকে যে কোন রকম উপবিধি করিবার ব্যাপক 

ক্ষমতা অপণ করে। বিগত দুই মহাবুদ্ধের সময় “রাজ্যরক্ষা আইন?! 
(70665006০01 1২6৪1ঘ1 4১০, 1914) এবং “ভরুরী ( প্রতিরক্ষা ) 

ক্ষমতা আইন? (15175129005 7০69 (1096106 ) 4৯০1, 1939 ) 

তদানীন্তন সরকারকে যুদ্ধ জয়ের জন্য যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিল | 

এমন কি শান্তির সময়েও কখন কখন জাতীর সঙ্কট উপস্থিত হইলে 

পালামেণ্ট আইন দ্বারা বিশেষ সরকারী বিভাগকে প্রয়োজনীয় উপবিধি 

রচনা করিয়া জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, 
যেমন ঘটিয়াছিল 1931 সনে অনৈতিক সঙ্কটের সময় | 

পালামেণ্টে কর্তৃক শাসনবিভাগকে উপবিবি প্রণয়নের ক্ষমতা দানের 

উপবোগিতা "ও প্রয়োজন অন্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে | এই প্রথার 

কফলও আছে। শাসন বিভাগকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তোলার প্রবণতা 

এই প্রথায় নিহিত থাকে । সংসদীয় শাননব্যবস্থার ইহা সম্পূণ পরিপন্থী, 

কেনন! ইহাতে পালামেন্ট নিজ ক্ষমতা 'ও দারিত্ব শাসনবিভাগকে অঙগ্গণ 
করিরা ক্ষান্ত হয় । শাসনবিভাগের ক্ষত হতিরিভ বৃদ্ধি পার এবং বেহোতু 

শীসনবিভাগ বলিতে কধ্যতহ ভামজাতিন্রকে বুঝার এই অবস্থায় রা 

মামলাতিদ্বরাজে পরিণত হর | ব্রড চিক ভাষ্টিস লর্ড চিউয়াই 1929 সনে 

প্রকাশিত €77076 ও 70190901970 ( “নিপা শ্বৈরতন্বণ ) নামক গ্রান্ছে 

এই আঁশঙ্ষার দিকে সকলের দৃি জাকর্ধণ করেন । তাহার মতে আমলাদের 
অপিত জাইনপ্রণয়ন ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার যদি সং্যত না করা 

হয় তবে ইহার কলে স্বৈরতন্তের .আবিরাৰ অবশ্যন্তাবী । এই গ্রস্থট দে 
সময় একটা সোরগৌলের স্থৃষ্টি করিয়াছিল এবং সমস্যাটি লইরা বহু বিতর্ক 
ও আলোচন। হইয়াছিল । 
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শাসনবিভাগের উপর পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব (000001 0৩ (6 
০০৪৮৪) কমন্স সম্ভার সহিত ক্যাবিনেটের সম্পর্ক £ “ক্যাবিনেট 
একনায়কত্বের” (0801766 ৫০686075107 ) গ্রবণত্তা। কি বর্তমান ? উনার 
কারণ বিশ্লেষণ : 

 পার্লামেণ্টের কাধ্যাবলীর মধ্যে একটি প্রধান কাধ্য হইল শাসন- 
বিভাগের নিয়ন্রণ । সংসদীয় শাসনব্যবস্থা কাধ্যতহ কমন্দসসভাই শাসন 
কর্তৃপক্ষ বা ক্যাবিনেটকে অধিষ্ঠিত করে ; কমন্সসভা গঠিত হইবার পর 

যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত 
হন এবং তাহার ইচ্ছানুসারে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় । তাহার পরও ক্যাবিনেট 
সকল কাধ্যকলাপের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য 

থাকে এবং যে মুহর্তে কমন্পসভার আস্থা হারায় সেই মুহ্ত্তে পদত্যাগ 
করিতে বাধ্য থাকে । কোন্ কোন্ ঘটনা ক্যাবিনেটে কমন্সসভার অনাস্থা 
সূচিত করে সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। যদিও 
এসবই সত্য, এগুলি কিন্তু তত্বের কথা । তত্বগততাবে ক্যাবিনেট 
কমন্সসভার অধীন, তার অস্তিত্ব কমন্সসভার খুশির উপর নিততর করে। 
মন্ত্রী এবং দপ্তরের কন্্চারীদের কমন্সসভার ইচ্ছামত প্রশাসন চালাইবার 
কথা এবং যে কোন ব্যাপারে কমন্সসতা কোন তথ্য জানিতে চাহিলে 

মন্ত্রীরা সে তথ্য জানাইতে বাধ্য বা কোন প্রশাসনিক কাজের জবাবদিহি 
চাছিলে মন্ত্রীরা তাহা দিতে বাধ্য । কিন্ত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ধারাষত 

এখানেও তত্ব ও বাস্তবে অনেকটা তফাৎ দেখ। যায়। দুই দলীয় রাজ- 
নীতি ও দৃঢ় দলীয় শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে প্রতিষ্ঠান 
দুইটির সম্পক বাস্তবে সম্পূর্ণ অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। ক্যাবিনেট 
সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে দেশ শাসনের জন্য সব 

প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এখন ক্যাবিনেটে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এবং সকল দায়িত্বও 
ক্যাবিনেটেই বত্তিয়াছে। কি আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে, কি অর্থসংক্রান্ত 

ব্যাপারে, কি প্রশাসনের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেট এখন সব্রেসব্বা। এ 

সকল বিষয়েই ক্যাবিনেটই উদ্যোগ গ্রহণ করে ও নীতি নিদ্ধারণ করে 
এবং স্থায়ী কর্মচারীদের (75110917600 01511 5671০০) মাধ্যমে সেগুলি 

রূপায়িত করে, তবে ক্যাবিনেট যাহা কিছু করে পালামেণ্ট এবং বিশেষতঃ 

কষন্সসভাকে জানাইয়া করে এবং সভার সদস্যদের সমালোচনা ও সম্মতি 

সাপেক্ষে করে । কিন্ত ক্যাবিনেট তাহার কর্তৃত্ব ওদারিত্ব অন্য কাহারও 
সহিত ভাগ করিয়া লইতে প্রস্তত নয় | বর্তমানে পার্লামেন্ট ও টি 

14 
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বা শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্কট৷ দাঁড়াইয়াছে এইজপ যে আইন প্রণয়ন, 
অর্ধব্যবস্থা বা প্রশাসন পরিচালনা--সকল ক্ষেত্রেই ক্যাবিনেট একচ্ছত্র 
আধিপত্য দাবি করে এবং পুণ দায়িত্বও গ্রহণ করে ; তবে ক্যাবিনেট 
কমন্দপসভার সদস্যদের যে কোন প্রশ করিবার বা ব্যক্তিগত ভাবে মতামত 

প্রকাশ করিবার বা সমালোচনা করিবার অধিকার শুধু স্বীকারই করে না, 
আহ্বান করে । কিন্তু সমষ্টগত ভাবে বিরুদ্ধ ভোট অনাস্থাজ্ঞাপন বলিয়াই 
গ্রহণ করে এবং সেক্ষেত্রে পদত্যাগ করে বা প্রায়শঃই রাজাকে দিয়া কমন্সসভ। 

ভাঙ্গিয়া দিয়া নৃতন নিবর্বাচনের ব্যবস্থা করে । ইহার অর্থ হইল বর্তমান 
সদস্যদের সদস্যপদ হারান এবং নিব্বাচন ছন্দে নামিয়া প্রচুর অর্থব্যয়। 
হয়রানি ইত্যাদি এবং শেঘে নিজ 'পুনঃনিবর্বাচন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা । 
তাছাড়া একটা আশঙ্কা থাকে যদি তাদের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় 
তবে বিরোধীদল যাদের নীতি ও কার্ধ্ক্রম সম্পূর্ণ বিপরীত তারাই 
ক্ষমতাসীন হইবে যাহার অর্থ হইল তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তির অবসান । 
এইসব ফলশ্রুতির নীরিখে কমন্সসতার সদস্যগণ এই আত্মঘাতী চরমপন্থা 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। তাছাড়া মন্ত্রীরাই দলের নেতৃত্বস্থানীয় | 
তভোটাভুটির সময় কোন দলীয় সদস্য নেতৃত্বের নির্দেশমত তোট না দিলে 
শৃঙ্খলাতঙ্গের অপরাধে পরবস্তী নিব্বাচনে দলের সমর্থন হারাইবেন এবং 
দলের সমর্থন ছাড়া নিব্বাচনে জয় বর্তমানে একপ্রকার অসম্ভব । এই 

আশঙ্কা হইতেও কোন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে তোট দিতে সাহস করেন 
না। কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলভুক্ত সদস্যরা ক্যাবিনেটের সকল সিদ্ধান্তই 
মানিয়া লইতে বাধ্য হয়| সুতরাং বলা যায় কাধ্যতঃ ক্যাবিনেটই 
সভাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যদিও সভার সদস্যগণ ক্যাবিনেটের কাধ্যকলাপ 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকিবার এবং সমালোচনা করিবার পর্ণ সুযোগ 
পাইয়! থাকেন । অনেকে ক্যাবিনেটের এই প্রাধান্যকে “ক্যাবিনেট শ্বৈরতন্ত্র'? 
আখ্য! দিয়াছেন। কিন্তু এই আখ্যা সঠিক বলা যায় না। কারণ 

ক্যাবিনেটকে প্রতি পদে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় এবং সকল 
কাধ্যই প্রকাশ্যে করিতে হয় যেটা স্বৈরতন্ত্রের স্বভাববিরুদ্ধ | বর্তমানে 
ক্যাবিনেট বা শাসনবিতাগ ও পার্লামেণ্টের সম্পর্কের সঠিক মল্যায়ণ 
প্রেসিডেণ্ট লাউয়েলের ( 7.০%০11) দুইটি উক্তি হইতে পাওয়া যায় । উক্তি 
দুইটি নিমুরূপ £ 

(1) 11 805 ০৪৮80660908 1581919159 %7101) 1133. 801০৩ ৪:20 
001386170 01 01৪ [701096, 16 2010111156515 50016010105 0017912 
৪0151151010 ৪04 01010101907. ১ ১৫ [0 0০৮ 00৩ £1081191) 5986509 
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895108 10 06 212910710590105 10016 200 07015 10 2. 901001610 

1161৩ 0106 0201060 101019065 6%61/01)108) 81165 115 ০৬710 00০01105, - 

501010010 [090 00110% 0০ ৪ 58981010176 01101015079 10 006 17009৩, 

2170 2001015 5001 505555110108 25 10 06610)9 065 ; 60 ৮/10616 

016 179059, ৪0611 81] 0019 1095 060 00109, 17709 20950 00৩ 

8065 210 17010005819 01 006 ৪6০0%61171)617 ৪29 11065 ৪2180, 01 10898 

৪ ০৫৪ 01 06097116 2100 (56 006 01191109685 ০01 2 01391586 ০ 

011015175 ০01 2. 01550101101). 

(2) 441 005 081118106106819 5550620 185 10265 015 ০29106চ 

01006 029 20০9০019110, 16 15 20 200001205 9%61060 710 07৩ 

10010091 700011015, 00091 2 0010562700 ঠি6 ০ 0116101970 7 2200 

€610116190 69 1196 10106 ০ 00110 0110101, 006 1151 ০0 2. 

016 ০1 %/8100 ০01 0005061906১ 21)0 (135 [0:990605 ০06 005 25%% 

1900190,+ [1,0/611--0152051 18010109210 0০৮010011061105+/) 7, 55 

& 19, 58 ] 

(1) “যদি বলা যায় যে বর্তমানে ক্যাবিনেটই কমন্দসতার সম্মতি ও 
পরামর্শ ক্রমে আইন প্রণয়ন করে তবে ইহাও বল! যায় ক্যাবিনেটই উহার 
অবিরত সমালোচনা ও তত্বাবধান সাপেক্ষে শাসনকাধ পরিচালনা করিয়া 
থাকে । ৮ ৯ উভয় ক্ষেত্রেই ব্িটিশ রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন একটি অবস্থার দিকে 

ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইতেছে যাহাতে ক্যাবিনেটই সকল বিষয়ে অগ্রণার 

ভূমিকা গ্রহণ করে, নিজস্ব নীতি নির্ধারণ করে ও সেই নীতিগুলি কমন্স 
সভায় উহার পুঙ্খানূপুঙ্থ সমালোচনার জন্য পেশ করে এবং সভার যেসব 

প্রস্তাব উহার মনোমত মাত্র সেগুলিই গ্রহণ করে কিন্তু এই সমস্ত করার 
পর সভাকে হয় ক্যাবিনেটের চূড়ান্ত প্রস্তাবগুলি ও কাধ্যগুল্ি মানিয়া 
লইতে হয় নতুবা, একটি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া মন্ত্রিসভার পরিবর্তন 

অথবা সভা ভাঙ্গিয়৷ দিবার সম্ভাবনার জন্য প্রস্তত থাকিতে হয় |? 

(2) “যদি বলা যায় যে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বর্তমানে ক্যাবিনেটকে 
স্বৈরতানত্রিক করিয়া তুলিয়াছে তবে বলিতে হইবে ইহা এক অতিনব স্বৈরতন্্ 
যাহাকে কাধ্য করিতে হয় সব্বপ্রকার গোপনীয়তা বজ্জরন করিয়া, তীক্ষা 
সমালোচনার সন্বুখীন হইয়া এবং জনমতের কাছে নতি স্বীকার করিয়! 
ও সব সময় অনাস্থা প্রস্তাবের ঝ*কি ও পরবতী সাধারণ নিরীচনের 
সম্ভাবনা র মুখোমুখি থাকিয়া 1” 
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উপরে যাহা বল হইল তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইবে ধে 

একদিকে যেমন ক্যাবিনেট সকল বিষয়ে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী, অথাৎ 

উহাকে এমনভাবে কাজ চালাইতে হয় যে উহার উপর সংসদের আস্থা 
অব্যাহত থাকে এবং যে মুহূর্তে সে আস্থা হারায় তাহাকে পদত্যাগ 
করিতে হয়, অথবা কমন্সসতা তাক্ষিয়া দিয়া নিব্বাচকমণও্লীর কাছে 
আবেদন করিতে হয় ; অপরদিকে ক্যাবিনেট যাহাতে তাহার দায়িত্ব 

যথাযথ পালন করিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা তাহাকে দিতে 

হয় । তবে ইহার অর্থ এই নয় যে ক্যাবিনেট যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিতে পারিবে । ইহার অথ পালামেণ্ট খুঁটিনাটি ব্যাপারে প্রতিনিয়ত 
হস্তক্ষেপ করিবে না, সামগ্রিকভাবে" তাহার কাধ্যকলাপ সন্তোষজনক 

দেখিয়াই ক্ষান্ত হইবে । সুতরাং যদিও আপাত: দৃষ্টিতে মনে হইতে 

পারে যে কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করার সব ক্ষমতা হারাইয়াছে 

বস্ততঃ তাহা ঠিক নয় | কেননা সভার সদস্যদের ক্যাবিনেটের কাধ্যকলাপ 

আলোচনা করিবার এবং সে সম্পকে সমস্ত তথ্য জানিবার প্রচুর সুযোগ 
দেওয়া হয় এবং এইভাবে ক্যাবিনেটের কাধ্য পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে 

পারে। এইসব সুযোগগ্ডলি হইল,-(1) অধিবেশনের শুরুতে প্রদত্ত 

ব্রাজার ভাঘণের উত্তরে তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব 

পেশ করার, (2) প্রতিদিন মন্ত্রীদের যে কোন বিষয়ে প্রশু করার, 
(3) যুলতুবী প্রস্তাব আনার, (4) বেসরকারী সদস্যদের প্রস্তাব আনার 
অধিকার, (5) সমগ্র কক্ষের ব্যয়মঞ্জর কমিটিতে অথসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির 
উপর আলোচনার, (6) সংবদ্ধ তহবিল (09750119950 [070 ) 
প্রস্তাব, ব্যয়মঞ্ররী প্রস্তাব ও বাজেটের উপর বিতর্ক, ইত্যাদি । এই 
সকলের মাধ্যমে সদস্যরা ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কাধ্যকলাপ সমীক্ষা করিবার 

এবং সমালোচনা করিবার যথেষ্ট স্বযোগ পাইয়া থাকে । মন্ত্রীদের 

তাহাদের প্রত্যেকটি কাধ্যের জবাবদিহির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়, 

স্তরাং তাহাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলীর অপব্যবহার করিতে সাহসী 

হন না। এইভাবেই মন্ত্রীসভার উপর কমন্সসভার নিরন্ত্রণ ক্ষমতা 

প্রযুক্ঞ হয় । 
এছাড়া আছে জদাজাগ্রতি জনমতের চাপ | কমন্সসভাঁয় সরকারের 
কায্যকলাপের যেসব সমালোচনা হয় এবং সরকার তাহার কি উত্তর দেন 

পরদিনই প্রভাতী পত্রিকায় ছাপা হয় এবং সমগ্র জাতি তাহা অনুধাবন 
করে | এইসব সমালোচনা শুধু যে বিরোধী পক্ষীয় সদস্যরাই করিয়! 
খাকেন তাহা নয়, শাসকদলের সাধারণ সদস্যগণও করিয়৷ থাকেন কেনন। 
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তাহারা জানেন যে বদি পচে তাদের দলের নেতৃবৃন্দ কোন অপ্রিয় 
কাধ্য করেন বা শ্রাস্ত নীতি অনুসরণ করেন তাহার ফলে পরের নিব্্বাচনে - 
জনগণের কাছে তাহাদেরও জবাবদিহি করিতে হইবে এবং সদৃত্তর দিতে 
না পারিলে তাঁহাদের আসন হারাইবার আশঙ্কা আছে । কাজেই সময় 
থাকিতে তাহাদের নেতৃবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিবার প্রয়োজনে সমালোচনা 
করিতে হয় । ইহার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়, যেটাও কমন্পসসভার 
একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য সেটি হইল জনমত শিক্ষিত করিয়া তোলা | 
কিন্ত যদিও কমন্সসতাঁয় কি বিরোধী, কি সমর্থক সকলু সদস্যেরই সমা- 
লোচনা করিবার পূর্ণ ক্ষমতা ও সুযোগ আছে, কোন কার্ষ্যের জন্য 
ক্যাবিনেটের পিরুদ্ধে ভোট দিবার ক্ষমতা কষন্দসভার আইনত: থাকিলেও 
কাধ্যতঃ ইহা বিলুপ্ত হইয়াছে বলা চলে। কেননা 'পূর্রেই বলা হইয়াছে 

এরূপ ভেট গৃহীত হইলে প্রস্তাবাটির উত্থাপকের ইচ্ছা যাহাই হউক না 

কেন ক্যাবিনেট ইহাকে অনাস্থা প্রস্তাব বলিয়াই ধরিবে এবং হয় পদত্যাগ 

করিবে যাহার অর্থ বিরোধী দল যাহার কর্মু্সচী প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত মন্ি- 
সভা গঠনের জন্য আহত হইবে, অথবা রাজাকে কমন্সসভা৷ ভাঙ্গিয়া দিয়া 
নৃতন নিবর্বাচন করাইতে অনুরোধ করিবে, সেক্ষেত্রে নিবর্বাচকমণ্ডল্লী যে 
দলের পক্ষে রায় দিবে সেই দলই ক্ষমতাসীন হইবে । এই দইটি ঘটনার 

কোনাটই মস্ত্রিসতার সমর্থকদের নিকট গ্রহণীয় হইবে না এবং দ্বিতীয়টি 
এমন কি বিরোধী সদস্যদে্রেও মনঃপৃত হইবার কথা নহে যদি না সারা 
দেশে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এমন একটা বিরূপ ভাব গড়িয়া উঠিয়া থাকে যে 

নিব্বাচনে শাসকদলের পরাজয় সুনিশ্চিত । অন্যথায় মন্ত্রিসভাও বহাল 

থাকিবে এবং যে কোন সদস্যের আসন হারানর সমূহ সম্ভাবনা থাকিবে । 
কাজেই মন্ত্রিসভার কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় বিক্ষু্ধ না হইলে 

অধিকাংশ সদস্য উহার বিরুদ্ধে ভোট দেন না, অনিচ্ছা সত্বেও মন্ত্রিসভার 

নীতি ও কাধ্যকলাপ মানিয়া লন। এজন্য অনেক সময়ই ক্যাবি- 

নেটের কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে বিরোধিতার আভাস পাইলে ক্যাবিনেট 

প্রস্তাবাটকে আস্থার ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করে এবং প্রস্তাবটি গৃহীত 
হইলে সভা ভাঙগিয়া দিবার ভয় দেখায় এবং ইহাই বিরোধিতা নিরসনের 
পক্ষে যথেষ্ট হয় 1 এজন্যই বলা হয় বর্তমানে কমন্সসভার সম্মুখে মাত্র 
দৃইটি বিকল্প পথ খোলা! আছে, প্রথম মন্ত্রীদের কারধ্যের সমালোচন৷ ও ছিতীয় 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে (এবং সেই সঙ্গে কমন্সসতারও ) মৃত্যুদণ্ডাদেশ যেটা 
চরম অবস্থা তিন্ন কেহই পছন্দ করে না। কিন্তু এ সত্বেও কমন্সসতার' 
সদস্যদের সমালোচনা যে সম্পূর্ণ নিরর্ধক একথা বলা যায় না। এই 
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সমালোচনা নিঃসন্দেহে ক্যাবিনেটের নীতি ও কর্দসূচীকে প্রভাবিত কষে । 
মন্ত্রীগণ জানেন সতায় যা বলা হয় পরদিন প্রভাতেই তাহা সংবাদপত্র 

মারকৎ জনসাধারণের গোচরে আসিবে এবং যদি তাহারা সমালোচনার 

সদূৃতর দিতে না পারেন তবে জনসাধারণের চক্ষে তাহারা হেয় প্রতিপন্ন 
হইবেন এবং পরের নিক্বাচনে তাহ। দলের ক্ষতিকারক হইবে । সুতরাং 

তাহার সরকারের নীতি ও কাধ্যকলাপ এমনভাবে পরিচালনা করেন 
যাহাতে ষে কোন সন্তাব্য সনালোচনার সদূত্তর দিতে পারেন এবং সভার 
বাহিরেও জনসাধারণের নিকট তাহাদের ভাবমুত্তি অক্ষুন থাকে । 
সুতরাং কমন্সসতা ক্যাবিনেটকে প্রত্যক্ষতাবে চালিত না করিলেও 

নিঃসন্দেহে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে । অতএব শাসনব্যবস্থায় কমন্স_ 

সভার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে একথা বলা চলে না । 

বিরোধী পক্ষের ভূমিকা £ ] 

উপরে কমন্সসভা৷ সম্বন্ধে যাহা বল! হইল তাহা প্রধানত: এবং বিশেঘ- 

ভাবে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । শাসকদলের সদস্যর! 
সরকারের কারের কখনই সমালোচনা করেন না এমন নয়, তবে অধিকাংশ 

সমালোচনাই আসে বিরোধী দলের সদস্যদের নিকট হইতে । কেননা 

এটাই হইল সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের প্রধান ভূমিকা এবং বিরোধী 
দল হইল সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ | স্যার আইভর 

জেনিংস বলিয়াছেন,_“76 1/18)951515 00009510100 15 100 1016 

10177955. 1761 7/516505 109205 00095161010 85 ৮61] ৪89 ৪ 90৮610- 

17600. অর্থাৎ রাণীর স্বীকৃত বিরোধী পক্ষ একটা কথার কথাই নয়। 
বাণীর সরকারেরও যেমন প্রয়োজন, বিরোধী পক্ষেরও তেমনই প্রয়োজন । 

বিরোধী পক্ষের অপরিহাধ প্রয়োজনীয়তা ইহা হইতেই উপলব্ধি করা৷ 
যাইবে যে ব্রিটেনে কমন্সসভার বিরোধীপক্ষের নেতাকে রাজকোঘ হইতে 

বেতন বরাদ করা হয় । সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতিকে সরকার পক্ষ 

ও বিরোধীপক্ষের মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত সংঘর্থ বলা চলে | বিরোধী- 

পক্ষ সব সময়ই সরকার পক্ষের দোঘক্রটী সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং 
সেগুলি সভায় বিতর্ক ও সমালোচনার মাধ্যয়ে জনসাধারণের কাছে তুলিয়া 
ধরে যাহাতে জনসাধারণ পরের নিব্বাচনে ভোট দেওয়ার সময় এগুলির 

স্বারা প্রভাবিত হয় | বিরোধী পক্ষের উদ্দেশ্যই হইল নিজেদের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলে পরিণত করিয়া শাসন ক্ষমতা দখল করা এবং বর্তমান সরকার 

পক্ষকে বিরোধী পক্ষে পরিণত করা | কিন্ত সমালোচনা কার্যকরী করিতে 
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হইলে কিছু নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় | শুধু সমালোচনার জন্যই 
সমালোচনা বা বিরোধের জন্যই বিরোধ নিরর্থক | সমালোচনা দায়িত্বশীল 
ও গঠনমূলক হওয়া প্রয়োজন | যেহেতু বিরোধীপক্ষ হইল তাবী সরকার, 
তাহাদের সমালোচনায় সরকারের কাছে এমন দাবি রাখিবে না যাহা 

যখন নিজেরা ক্ষমতাসীন হইবে পূরণ করা সম্ভব হইবে না | তখন বর্তমান 
শাসকদল বিরোধী পক্ষরূপে এই কারণে সঙ্গততাঁবেই তাহাদের আক্রমণ 

করিবে এবং অপদস্থ করিবে | এজন্য বিরোধীপক্ষের সমালোচনা অবাস্তব 
ও অসংযত হইতে পারে না। সমালোচন। প্রতিবন্ধক স্ষ্টিকর ( ০১৪০৪০- 
115০ ) হওয়া উচিত নয় যাহাতে সভার কারে একটা অচলাবস্থার ত্য 
হইতে পারে । বিরোধী পক্ষের সব সময় স্মরণ রাখিতে হয় যে আজ 

তাহারা যাহ! করিতেছে ভবিষ্যতে যখন তাহারা ক্ষমতাসীন হইবে উহা 

তাহাদের উপরই ফিরিয়। আসিবে । 
সরকার পক্ষ যেমন আশা করে যে বিরোধীপক্ষের সমালোচনা 

দারিত্বশীল হইবে বিরোধীপক্ষও আশা করে যে সরকার পক্ষ কমন্সসভায় 

সমালোচনা চালাইবার জন্য সুযোগ আ্ববিধা করিয়া দিবে, কেননা এটাই 

তাহাদের ভূমিকা | কমন্সসভার কাধ্যক্রম এমনভাবে রচনা করা হয় যে 
বিরোধী দলের সদস্যরাও সভার কাধ্যে অংশ গ্রহণ করার ন্যায়সঙ্গত 
স্বুযোগ পায় এবং ইহ বিরোধী পক্ষের নেতার সহিত আলোচনা করিয়াই 

স্কির করা হয়, অবশ্য সভার সময়ের সিংহভাগই সরকার পক্ষ পাইয়া 
থাকে | তাহার কারণ সরকারের সমূহ দায়িত্ব সীমিত সময়ের মধ্যে 
পালন কর। ইহার একান্ত প্রয়োজন | বিরোধীপক্ষও এটা স্বীকার 

করে। কিন্তু বিরোধী পক্ষকেও তাহাদের বক্তব্য রাখিবার এবং সরকারের 

সমালোচনা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া হয়। সভার সকল 

স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী পক্ষের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ কর! হয়, 
স্থায়ী নিয়মগুলি এমনভাবে রচনা করা হয় যে বিরোধী পক্ষের অধিকার 

ক্ষণ না হয়। যেমন একটি নিয়ম অনুসারে বিতর্কের সময় পধায়ক্রমে 
সরকার পক্ষের ও বিরোধী পক্ষের সদস্য বক্তব্য রাখিবে, সরকারী হিসাব 
পরীক্ষা কমিটির ( ৮8110 £১0০081065 00101016662 ) সতাপতি হইবেন 

একজন বিরোধী পক্ষের সদস্য, ইত্যাদি । মোটের উপর যদিও বিরোধী 

পক্ষের কায্য হইল সরকারের বিরোধিতা কর এবং ইহ। সরকার পক্ষ 

কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকৃত, তথাপি সভার কাধ্য উভয় পক্ষের 

সক্রিয় সহযোগিতায় পরিচালিত হয় এবং যদিও তিক স্তরে উভয় 
পক্ষের মধ্যে বিরোধ বর্তমান, উহা ব্যক্তিগত. ও সামাজিক ক্ষেত্রে 



21€ বিদেশী বাটরপন্মুহের শাসনব্যবস্থা যু্ারাজ্য 

তাঁহাদের সম্পর্ক তিক্ত করে না। ইহাই বিটিশ দলীয় রাজনীতির একটি 

বিশেষত্ব এবং সংসদীয় গণতান্বিক শাসনব্যবস্থায় বিটিশ জাতির একটি 
উন্নখযোগ্য অবদান | রাজনৈতিক বিরোধ একটি সুস্থ আবহাওয়ার মধ্যে 

এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে চলিতে থাকে | এজন্যই কোন জাতীয় 

সঙ্কটের সন্মুখীন হইলে উভয় পক্ষের বিরোধিতা বজ্ভন করিয়! সঙ্কটের 
মোকাবেলায় সহজেই হাত মেলান সম্ভব হয়। এই ব্যবস্থায় রাষটরচালনার 
ব্যাপারে সরকারকে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী করিয়াও সরকার স্বৈরতন্তরে 
পরিণত হইতে পারে না এবং গণতন্ত্র অব্যাহত থাকে । 

গুধানমন্ত্রীর পালণমেন্ট ভাস্তিয়! দিবার অধিকার, উহার ভাগুপর্যয ; 
সংসদীয় গণতন্ত্র (28111550606 068700205) কি গণভোট মূলক গণতন্ত্রে 
(10191501127 ৫6110019০্ ) পর্ববসিত হইতে চলিয়াছে ? 

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্ে বর্তমানে ক্যাবিনেটের অপরিসীম ক্ষমতা এবং উহা 
কি ক্যাবিনেটকে সত্যই একনায়কত্বে পরিণত করিয়াছে এ সম্বন্ধে উপরে 

বিশদ পর্যালোচনা করা হইয়াছে । রামজে মুর বলিয়াছেন! হযে, যে 
ক্যাবিনেটের পিছনে পালামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ভের সমর্থন থাঁকে তাহাকে 

অন্ততঃ তত্বের দিক হইতে প্রায় একনায়কতগ্ব বলা যায়। তিনি তাহার 

একাধিক কারণ দেখাইয়াছেন | প্রথমতঃ এরূপ ক্যাবিনেট--পা্লামেণ্টের 

সময় কিভাবে কাজে লাগান হইবে তাহ! স্থির করে, কি কি প্রস্তাব 
পালামেণ্টে উপস্বাপিতি হইবে এবং তাহার মধ্যে কোনগুলি আইনে পরিণত 
হইবে এসবই স্থির করিবার ক্ষমতা উহার, দলের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা 

প্রতিটি দলীয় সদস্যকে পাটি সচেতকের নিদেঁশি বিনা বাক্যবায়ে মানিয়া 

লইতে বাধ্য করে । সুতরাং এ অবস্থায় ক্যাবিনেট যাহা চায় তাহা কাধ্য- 

করী করিতে ক্যাবিনেটের কোন বাধাই থাকে না । কিন্তু এ ছাড়াও 

ক্যাবিনেটের হাতে কমন্সসভাকে কৃক্ষিগত রাখিবার আর একটি বুঙ্ধাস্ত 
আছে তাহা হইল প্রধানমন্ত্রীর পালামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার । 
দিও তত্বের দিক হইতে এটি রাজারই বিশেষ অধিকার € 01671088- 

৮৪), কিন্তু কার্যত: ইহা প্রধানমন্ত্রীরই নিজস্ব ক্ষমতায় পরিণত । 

'ধানমন্ত্রী বাঁজাকে পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিবার পরামশ দিলে উহ 

প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষমত বর্তমানে রাজার জার নাই, যেমন পার্লামেণ্টে 

পাশ করা বিলে অসন্মতি দিবার ক্ষমতাও তাহার আর নাই | এই অস্ত্রটি 

প্রয়োগ করিবার ভয় দেখাইলেই অতি বেয়াড়া 'সদস্যকেও বশে আন! 

॥. 29200895 ১৫54 “2০7 8116812 19 ০০05622060 (19388 ). 0.-89, 
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যায়। নতুন নিববাচনের অর্থ প্রভূত সময় ও অর্থব্যয় এবং তা সন্বেও 
আসন লাভ করা সম্পর্কেও অনিশ্চয়তা | এ ঝাঁকি কেহই সহজে লইতে 
চায় না। এইভাবে দলের সাধারণ সদস্যদের অবাধ আনুগত্য লাভ 

করিয়া ক্যাবিনেটের আঁবিপত্য অপ্রতিহত থাকিয়া যায়| এ্যামেরির 

( 41009 ) ভাঘায় সংসদীয় শাসনব্যবস্থার স্থলে বর্তমানে ক্যাবিনেট 

শাসনব্যবস্থা প্রবন্তিত হইয়াছে | কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিই প্রধানমন্ত্রী রাজাকে 

দিয়া পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেন তাহার অর্থ হইল একদিকে প্রধানমন্ত্রী, 

ক্যাবিনেট ও তাঁহাদের সমর্থকগণ, অন্যদিকে তাঁহাদের প্রতিপক্ষ সদস্য- 

বন্দের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়টি বা বিঘয়গুলি নিব্্বাচকমণ্ডলীর আদালতে উপ- 

স্বাপিত হয় | নিবর্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের ভোটের মাধ্যমে উহার নিষ্পত্তি করেন ! 

যদি নিবর্বাচকমণ্ডলী সরকারী দল হইতে অধিকসংখ্যক সদস্য নিব্বাচিত করে 

তবে বুঝিতে হইবে উহার রা সরকারের পক্ষে এবং সরকারী দল পুনরায় 

ক্ষমতায় অধিচিত হয় ; অন্যথায় বিরোধীদলের জয় হয় এবং বিরোবী 

দল ক্যাবিনেট গঠন করিরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় | আুতরাং দেখা 

যাইতেছে এরূপ বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিব্বাচকমণ্ডলী বা জনগণের 

আদালতেই হইয়া! থাকে | ইহাই গণতন্ত্রের শেষ কথা । শুধু কমন্সস্তার 

দুপক্ষের মধ্যেই নয়, 1911 সনের আইনে লর্ডসভার ক্ষমতা বিশেঘতাবে 

হাস করার পব্বে দুই কক্ষের মধ্যে সংঘর্ধ তীব্র আকার ধারণ করিলে 

শেঘ পরস্ত প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়! চূড়ান্ত নিম্পভির জন্য 

নিব্বাচকমণ্ডলীর নিকট বিষয়টি উপস্থাপিত করিতেন । দুই কক্ষের মধ্যে 

পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি--1909 সালে লঙ- 

সভা লয়েড জঙ্জের “জনগণের বাজেট” পাশ না করিলে যে পরিস্থিতির 

উদ্ভব হয় তাহার পরিপ্রেক্ষিতে একাধিকবার এই অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া 

তদানীন্তন উদারনৈতিক দলের সরকার লর্ডসভার বিরোধিতা অতিক্রম 

করিয়া পালামেণ্ট আইন দ্বারা লর্ডমভার বাধাত্তষ্টর ক্ষমতা চিরতরে 

লোপ করিয়া দেন! এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হইতে পারে 

ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ব গণভোটমূলক গণতন্বের দিকে একটা প্রবণতার 
আভাস পাওয়া যাইতেছে | কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে এ 

ধারণার বিশেঘ ভিত্তি নাই। কেননা দেখা গিয়াছে নিব্বাচকমণ্ডলীর 

নিকট এইভাবে আবেদন একটি চরম অস্ত্র হিসাবেই প্রয়োগ করা হইয় 

থাকে, স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই অস্ত্র 
গের ভীতিপ্রদর্শনই যথেষ্ট কাধ্যকরী হইয়া থাকে, উহ। প্রয়োগের 

প্রয়োজনই হয় না। ভীতিপ্রদর্শন কাধ্যকরী না হইলেও প্রধানমন্ত্রী জনমত, 
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সম্পূর্ণভাবে তীহার পক্ষে, সন্দেহাতীতভাবে সে বিষয়ে সন্তুষ্ট না হইয়া 
উহা কখনও প্রয়োগ করেন না । এই অবস্থায় সংসদীয় গণতম্ত্র গণভোট- 
মূলক গণতন্ত্রে পবসিত হইয়াছে একথা যুক্তিসহ মনে হয় না । কেনন৷ 
দৈনন্দিন শাসনকাধ্য অবিরত গণভোটের মাধ্যমে পরিচালনা করা সম্পুণ 
অবাস্তব । তবে গণতন্ত্রের মূলকথা হইল ইহা জনগণের সন্মতির উপর 
প্রতিষ্ঠিত |. তাহার অর্থ এই নয় যে গণতন্ত্রের প্রতিটি দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত 
গণভোটে যাচাই করিয়া লইতে হইবে | 

(1) 10. 21061 5 

(2) 7. 21109 : 

(3) বু, 10110150172 

(4) 2২১ 7011: 

(5) ৬/. 73. 10010 & 

1, 4১568151 : 

(6) 088 & 210: 

(7) ৯11 15০1 1901011755 : 

€8)6. 09. 206 & 
0. 0. 281110ও : 

(9) এ. 1797565 & 
1,০98006] : 

109) 7,010 00810191010 : 

তব 

১৪০০০5৫৩০ 1$620175 

“117৩ 17105015800 9০0০৩ ০01 100010 
009৬9100001) (1954), 2, ত্ছে, 

+009৮61700061005 01 0752651 [70010190621 
[১০০০5 (1956)১ 0175, ৬] & ৬111. 

0০৬91010767 2100 [১1119706107 

(1965), 01. ১0, 

0০. ০06 0, %া. 

090, 01, 0105. 207 & ১01, 

0০. ০11. 2811 1) 0105. 20107 & এত, 

41811180060 (1969), 005 ৮1715 
সা ও্ড, 

%0801076/ 0০9৮61711016100 30 1210. 
(1959), 02. ৩. 

4409005010001008] 18৬7 (1952), ৮৪ 
2], 010. 111. 

019. ০1, 019. ৬1] চ্য, 0, ১. 
4১1) 11009000110 ০ 00৩ 01০০৪৫815 ০1 

075. 77055 ০ 01200023, (1958), 
005. 1117--৬, ৬1715 

পানির এজ 



নবম অধ্যায় 

বিঢার বিভাগ ত্র বিচার বাবস্থা 

একথা অস্বীকার করা যায় নাযে গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব এবং 

ফলপ্রসতার প্রধান শর্ত হইল নির্বাচিত প্রতিনিধিমগ্লী প্রণীত আইনের যথাযথ 
প্রয়োগ ও সমর্থন । ইহার জন্য প্রয়োজন একটি সুষ্ঠু আদালত ব্যবস্থা 
ও বিচার বিতাগ। বস্তত: ব্রিটেনের রাজনৈতিক আদর্শের দৃষ্টিতলী 
হইতে বিচার করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাফল্য 
ও কাধ্যকারিতার ভিত্তি হইল রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার ন্যায়পরায়ন, সুদক্ষ 
কার্ধাপ্রণীলী | এই বিচার ব্যবস্থা জনগণের আস্থাসূচক হওয়া প্রয়োজন । 
কেবলমার ত্বরিত, সুদক্ষ, দৃঢ়, নিতাঁক ও নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের ব্যবস্থার 
মাধ্যমেই এই আম্মার স্ষ্টি হইতে পারে। এই ন্যায়বিচারের অতাবে 

আইনের অনুশাসন প্রহসণে পর্যবসিত হইতে বাধ্য । নিয়মতান্ত্রিক শাসনের 
পরিবর্তে তখন নৈরাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে । গণতান্ত্রিক অধিকার তখনই 

সংরক্ষিত হয় যখন সরকারের কাধ্যক্ষমতা ও শক্তি আইনান্গ থাকে ও 
আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেহেতু আইন কতকগুলি রীতিনীতির 
সমাষ্ট, তাহার কাধ্যকারিতা স্বভাবতই আইনের ধারক অর্থাৎ নিদিষ্ট 

বিচারকমণ্ডলীর প্রয়োগ নৈপুন্য ও দক্ষতার উপর নির্ভরশীল । এই 
উদ্দেশ্যেই নিয়মতান্বিক শাপন ব্যবস্থায় একটি সুসংগঠিত আদালত ব্যবস্থার 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিয়মতান্ত্রিক আদর্শ ও রীতিনীতির 

পীঠস্থান বিটেনের শাসনব্যবস্থায় তাই বিচারব্যবস্থা ও আদালত সংগঠন একটি 

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

ব্রিটিশ আদালগ্ত সমূহের প্রধান প্রধান কর্তব্য ; 
বিটেনের বিচারব্যবস্থায় আদালতগুলির কতকগুলি নিদ্দি কর্তব্য 

আছে। প্রথমতঃ পার্লামেণ্টে প্রণীত আইন যেখানে অস্পষ্ট, সেখানে 
তাহার সুস্পষ্ট অর্থ নিদ্ধারণ ও তাহার ঘোষণা করা, যাহাতে কাহারও 

কোন সংশয় না থাকে । দ্বিতীয়ত্ত: যেখানে রাষ্্রকর্তৃত্বের সাথে নাগরিকের 
সংঘাত ধটে, সেখানে এই সুস্পষ্ট ও নিদিষ্ট আইনকে নিরপেক্ষ, স্বাধীন 

ও নিয়ন্ত্রণযুক্ত ভাবে যথাযথ প্রয়োগ করা এবং তাহার মাধ্যমে সরকারের 
শবৈরচাঁরিতা প্রতিহত করা। তৃভীয়ন্তঃ আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের শাস্তির 
সঠিক পরিমাণ ও জীমারেখা নিরূপণ করা । চতুর্থভ:, নাগরিকদের 
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পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসা করা, যাহাতে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বজায় 
থাকে । পঞ্চঅভ্তঃ, অপরের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতায় যাহারা 
অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করে বা করার চেষ্টা করে তাহাদের যথাসময়ে 

নিবৃত্ত করা। পরিশেঘে এমনসব আইনানুগ উপায় উদ্ভাবন করা যাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা নাগরিক যথার্থ প্রতিবিধান লাভে সক্ষম হয়। এই 

সকল কাধ্যের পিছনে অবশ্য একটিই প্রধান উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইল 

রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তথা সামাজিক শৃঙ্খলা অটুট ও 
অবিকৃত রাখা । 

ব্রেটেনের বিচারব্যবস্থার মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য : 
এতিহাসিক দিক হইতে ব্রিটেনের বর্তমান বিচার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন 

স্যক্সন (98590 ) যুগেই হইয়াছিল । আগাগোড়াই দুইটি নীতি এই 

ব্যবস্থার পিছনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল | প্রথমতঃ, ন্যায়বিচার যেহেতু 

অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, ইহার পরিচালন দায়িত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই থাকিবে 
এবং সরকারের অন্যতম কধ্যি হিসাবে তাহা সম্পাদিত হইবে । দ্বিতীয়ত: 

স্বয়ংসম্পূণ নীতি হিসাবে ন্যায় বিচারের পরিচালন ভার যে বিচার বিভাগের 
উপর ন্যস্ত হইবে তাহা সম্পূণভাবে সরকারের অন্য দূই সংস্থা অর্থাৎ 
আইন প্রণয়ন বিভাগ ও শামনবিভাগ হইতে পৃথক হইবে । শাসনতান্ত্রিক 
বিবর্তনের প্রাথমিক অবস্থায় এই নীতিদুইটির সাথক রূপায়ণ সম্ভব ছিল না । 
কিন্তু 1873-76 সালের বিচারালয় সংক্রান্ত আইনগুলির মাধ্যমে বিচার 

বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর যে সংস্কার পব সূচিত হয়, তাহার সাথে 

সাথে এই বিচার ব্যবস্থা তাহার বর্তমান চড়ান্ত বাপ পায়। 

ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ : 
ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রনিধান- 

যোগ্য । 

(1) সংগঠনের দিক হইতে দেশের বিভিন্ন অংশে আদালতব্যবস্থা 
সমবূপ নহে । ইংল্যাও্ড এবং ওয়েলস হইতে স্কটল্যাণ্ডের আইন ও তাহার 
নীতি ও কাঠামো পৃথক ! উত্তর আয়া্লারণ্ডের বিচারব্যবস্থাও বিভিন্ন 

প্রকৃতির | | 
(2) 1873-76 সালের বিচারালয় আইনগুলির দ্বারা সংস্কার প্রয়াসের 

সাথে সাথে আদালতব্যবস্থার মধ্যে সংহতি আসে | পবের্বর বিচ্ছিন্ন, 
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বছসংখ্যক এবং মূলতঃ অপ্রয়োজনীয় আদালতসমূহের বদলে একটি একক, 
সুসংহত, কেন্দ্রীভূত আদালত ব্যবস্থার স্হর্টি হয় এবং তাহার ফলে. 
পুরাতন অস্বাভাবিকতা, শরগদাবওনাধিতা এবং অবিক্ষেত্র (10109010610 ) 

সংক্রান্ত ছন্দের অবসান হয় । নিঃসন্দেহে বর্তমান রাষ্ট্রের কার্যকলাপের 
দিক হইতে এই ব্যবস্থা অনেক বেশী কার্যকরী ও ফলপ্রপ্ হইয়াছে। 

(3) ফান্স ও ইউরোপ মহাদেশীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ঝ্িটেনে 
কোন পৃথক শাসনবিভাগীয় আদালত নাই । এই সকল রাষ্্রে দুইপ্রকার 
আইন ও দুইপ্রকার আদালত আছে- সাধারণ এবং শাঁসনবিভাগ সম্পকিত। 
ফান্সে বাষ্্রপরিঘদ ( 0০92০911 ৫” 75086) ও ট্রাইবুন্যাল সমূহ শাসন- 
বিভাগীয় উদ্ধতন কর্মচারীদের স্বৈরাচারী ও ক্ষতিকর কাধ্যের পরিণাম 
হইতে সাধারণ নাগরিককে রঙা করিবার নিমিত্ত শাসনবিভাগীয় আইন- 
প্রয়োগ ও পরিচালনা করে । অধ্যাপক ফাইনারের মতে সাধারণ 
আইনের তুলনায় এই আইন একাধারে সুলভ, সম্ভা এবং সম্পূণ ব্ূপে 
নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের অনুকূল | জাম্নানীতে এই প্রথা অধিকতর 
মাভ্জিত ও ফলপ্রসূ। কিস্তত্রিটেনের বিচারব্যবস্থায় সকল প্রকার বিচারকার্ধয 
একই সাধারণ আদালতে অনুষ্ঠিত হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই একই সাধারণ 
আইন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে | সাধারণ বিচারব্যবস্থার বাহিরে কোন 
বিশেষ আদালত দেখা যায় না, যদিও সম্পৃতি কিছুটা শাসনবিভাগীয় 
বিচার ব্যবস্থার আবিভাব লক্ষনীয়। শাসন বিভাগীয় আদালতের মত 
নাগরিক অভিযোগ লাধবের জন্য বর্তমানে ব্রিটেনে পালামেণ্টারি কমিশনার 
( 7১911190060081% 00101551006 ) বা ওযুব্দ্স্মান (02000051797 ) 
পদের স্ষ্টি করা হইয়াছে 1% ইহা স্ক্যান্দিনেতীয় (5080701095180 ) 
প্রথার অনুকরণে চালু করা হইয়াছে । এসব সত্বেও এখনও পধ্যন্ত আইনের 
অনুশাসনই ( ২০1৩ ০1 7৪৬ )বিটিশ বিচারব্যবস্থার মূলস্তম্ত স্বরুপ । 

(4) ব্বিটেনের বিচারব্যবস্থার প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য বিচার বিভাগীয় 

স্বাধীনতা ( 11006677009 ০? [116 3010187%) | যদিও বিিটেনে 

আক্ষরিক অরে সরকারের কাধ্যক্ষমতার স্বতশ্ত্রীকরণনীতি প্রযুক্ত হয় নাই, এই 
নীতির একমাত্র সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিতাগের 
পৃথকীকরণের মাধ্যমে | বিচারকগণ প্রধানমন্ত্রীর পরামশ অনুযায়ী রাজশক্তির 

* [ুওএ৩৮ 6 73861553, “005 20090 ০9056501022 (200. 2802. 0. ০৮০ 56, 

20 901-902, &. হু. 91100) 10005 82161500 5556520 ০ 005 51321206176, (200 2299) 

-₹9. ৮, 00. 265-95,. 



2 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা _যুক্তরাজ্য 

(0:০0) সবার! নিযুক্ত হন এবং 'লন্তোঘজনক বাবহার' (2০০৫ 69179$100' 
সাপেক্ষে যাবজ্জীবন কাধ্যে বহাল থাকেন । কেবলমাত্র পার্লামেণ্টের 
দুইকক্ষ যদি সন্সিলিত ভাবে রাজশক্তির নিকট এ সম্পর্কে আবেদন করে, 
তবেই বিচারকদের অপসারণ কর৷ সম্ভব হয়। বিচারকদের বেতন সুনিদ্দি্ট 
থাকে, কাধ্যকালের মধ্যে খুসীমত তাহা হাস করা করা যায় না এবং 
সব্বপ্রকার বৃহ্যিক চাপ হইতে তাহারা মুক্ত থাকেন। ইহার ফলশ্রতি হিসাবে 
দেখা যায় যে বিচারকগণ নিতীঁক, নিরপেক্ষভাবে ন্যায় বিচার করিতে প্রয়াসী 

হন এবং কোন বাহ্যিক প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করেন না। অবশ্য 
অনেকের মতে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচারক নিয়োগ নীতি গুণগতি ভাবে 
অধিকতর উৎকর্ধের দাবি রাখে । সেখানে রাষ্ট্রপতি নিয়োগকর্তা হইলেও 
সেনেটের সম্মতির উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। অর্থাৎ বিচারক 
নিয়োগের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে আইনসভা ও শাসনবিতাগ যুগপৎ ক্ষমতার 
অধিকারী, এবং দুই বিভাগের সহযোগ্গিতা ছাড়া এই নিয়োগ কখনও 
সম্ভব হয় না । সাম্পৃতিক ইতিহাসে বাষ্রপতি নিক্সন দৃই দূইবার প্রধান 
বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সেনেটের কাছে বাধা পাইয়াছেন | 

(5) ব্রিটেনের শাসনবাবস্থায় বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার (3801081 

1৩৮1০) কোন স্থান নাই | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোট এই ক্ষমতার বলে 
শুধু বিধিবদ্ধ আইন ও শাসনবিভাগীয় নির্দেশের পদ্ধতিগত বৈধতা পরীক্ষা 
করিতে পারে তাহাই নয়, ইহার বিষয়বস্তর সারবতা ও নীতিগত 
উতৎকর্ধের বিচার করিতে পারে এবং সেই সুবাদে নূতন আইনের স্যাষ্ট 
করিতে সাহায্য করে । প্রার্তন প্রধান বিচারপতি হিউস্ ([708769 ), 
এর মতে,--বিচারকরগণ যাহা বলিবেন তাহাই হইবে শাসনতন্ত্র । (“শাহ 
00115000010]. 15 7086 606 10085 58 1 15) বিটেনের শাসন- 

কাঠামোতে এইরূপ বিচারবিতাগীয় ক্ষমতার কোন স্থান নাই | কেনন! 
সেখানে পা্লামেণ্টীয় সাব্বভৌমত্বনীতি শাসনতন্ত্রের মূল তিত্তি এবং পালীমেণ্ট 
প্রণীত আইন চ্ড়ান্ত ও কোন বহিঃশক্তির অধীন নয়। এই আইন 
তত্বগততাবে জনগণের স্বাধীনতা ও মৌনিক অধিকারের বিরোধী অথবা 
অন্যায় হইলেও বিচারকগণ সেই আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য ; অর্থাৎ 

তাঁহাদের কাধ্যক্ষেত্র বা এলাকা বিধিবদ্ধ আইনের গণ্তী দ্বারা সীমাবদ্ধ । 
অধ্যাপক হারম্যান ফাইনারের ( 77677091) চ1001 ) ভাঘায় এই দুইদেশের 
নীতির মধ্যে মূলগত পার্ধক্যটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে | তিনি 
বলিয়াছেন £ “0 05 80091) ০025008000, 00605 185 15891 

82010001160 ৫9019169380 ০0£ 18111817606 0110011561606101791,. 
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[1708105 100 506০, 00066 8 7811191061002:5 9০5161800- 081119- 

000106 18 0006 1658119 0090100 10 16850 205111106,  দ71061525 08. 

০00£1953 1005 15810506 005 210101৩ 85105 16 10091, 2100 1156 ০০01 

111 ৪০৩ (০0 16 009 000855$ ৫০০5১ ৪0 €:010£555 20111016859, 

6০1) 16 16 10210176109 6০ ০০ 111060 ৮9 006 10581196101) ০01 105 

₹/010. 110 005 0110151) 50125010010 99161 1৯911171067 1788 

10000162015 56905 115 11] 10 05 9000015681215 0205 ০0£ 

৪ 5810016) 1159 5196016 15 5০0৮6101ঠ), 220 (199 1006698 109৬৫ 

10010176 1০ ৫০ ৮9 ০ 8001 1 00 006 0856 60016 11610, [1 

00৩ 0105 216 11015191001, 00 20170 15 16 00 15010181 

0195 170 1170610151801010১ 00 10901011016 00: 006 10009801101 ০৫ 

6%0:8106008 00005 01. 01111950019; অপর এক স্থলে তিনি 

বলিয়াছেন ১ “109, 0061 15 006 [01008100170] 010616006 ৮০৩৩1) 

075 410611081) 2110 0115 73111151) 9010501006101) ? [6 19 0115, 7106 

131101591) 72111910606, 6100909110811 516060 15 106 010107916 

8101)01105 ০৮০1 (05 20010011866 01110010165 ০0৫ 01০ ০0119010001010 

৪0 211 15010 (11276, 11176 4১106171021) 00172169515 01015 [105 ০০৫ 

০ 015 01756 1109091705 11 90০1) ৫60151010) 2100 15 0৬617819015 09 

36. 10617110919 ০01 2 900016106 00000 01 121176, 1000 06100090801" 

০৪,119 8160060, 0776 00100817161762] 159095 216 ৫০০1৫6৫ ৮6 ৪, 

6০৫5 ০ 19018 106161)01  210011769019 1001 15101552615 ৮০৮ 

061)001805+1%8 

(6) বিটেনের শাসনতাপ্্রিক কাঠামোতে বিচারবিভাগকে একটি 

গুরুত্বপৃণ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে । এই দায়িত্ব হইল জনগণের 
মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার তত্বাবধান ও সংরক্ষণ করা | ভারত- 

বর্ষ বা মাকিন রাষ্ট্রের মত কোন মৌলিক অধিকার এখানে লিখিত 
আকারে পাওয়া যায় না। ব্রিটেনে স্বাধীনতার ভিত্তি হইল আইনের 

অনুশাসন । এই আইনের অনুশাসনকে কঠোর প্রহরীর ন্যায় 
রক্ষা করিতেছে বিচারকরা ও আদালতগুলি। গণতম্তবেরে অপরিহাধ 

প]. 175111093 1052, *প0050:5 820 01506106 ০£ 2100.611) 0056101116100+ 

(1961) 0. 145. 

₹9. 11010. 1. 249. 



2 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা--যুজরাজ্য 

অঙ্ক যে সকল অধিকার,--অর্থাৎ বাক্স্বাধীনত1, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, 
জনসভীর অধিকার, সংগঠনের অধিকার ইত্যাদি--সকল আধুনিক রাষ্ট্রেই 
স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। বিটেনের শাসনব্যবস্থায় : তাহাদের ভিত্তি 
মূলতঃ নেতিবাচক 1 অর্থাৎ, আইন কর্তৃক যাহা নিঘিদ্ধ হয় নাই 
তাহাই স্বাধীনতার ক্ষেত্র । আরও ম্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে, 
অধিকারগুলির সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র ও পরিধি জানিতে গেলে কতকগুলি 
নিদ্দিষ্ট আইন, যেমন কৃৎ্সা, মানহানি, অশিষ্টাচার, রাষ্রদ্রোহিতা অথবা 
শান্তিতঙ্গ জনিত অপরাধ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা 
প্রয়োজন । তাছাড়া জরুরী ও সংকট অবস্থার সময় যে সব আইন পাশ 

করা হয় ও যাহাদের উদ্দেশ্য সাময়িকতাবে জনগণের বৃহত্তর স্বাথে 
নাগরিক অধিকারকে সন্কুচিত করিয়৷ রাখা, তাহাদেরও সুষ্ঠু প্রয়োগ 
প্রয়োজন । এগুলি নিরপেক্ষ ও ন্যায্যতাবে করিতে পারে আদালতগুলি ৷ 
আদালতগুলি যেমন একদিকে আইনের ব্যাখ্যার সূত্রে অধিকার ও তাহার 
সন্ষোচনের সঠিক সংজ্ঞা ও পরিধি নির্পণ করে, অপরদিকে অন্যায় ও 
স্বেচ্ছাচারী অধিকার লংঘনে বাধা দিয়া স্বাধীনতার সীমারেখা বিস্তৃত 
করিতে পারে। আবার, কাহারও বিরুদ্ধে অন্যার দণ্ডাদেশ বা আটক 
প্রমানিত হইলে হেবিয়াস কার্পাস” ( 8৪66৪5 00198 ) ইত্যাদি 

কয়েকটি বিশেষ অধিকার ( 2101988615৩ ) জাতীয় নির্দেশিনামা ( চা) 

জারি করিয়া আদালত ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের চেষ্টা করে। বলা হয়, 
এই বিশেষ অধিকারমূলক নির্দেশনামাগুলি ব্রিটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতার 
রক্ষা কবচ। 

(7) এই ব্যক্তি স্বাধীনতার আর একটি রক্ষাকবচ হইতেছে জুরী প্রথা যাহা 
আইনের অনুশাসন নীতির একটি অন্যতম প্রকাশ বলিয়া পরিচিত । আইন 
যেখানে কঠোর, অনুদার ও স্বাবীনতা ও জনমতের পরিপন্থী, জুরী প্রথা 
সেখানে মানবিকতার সহিত তাহার সমন্বয় সাধনে চোষ্টিত হইয়াছে । 
জরীপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি 'ও বন্ডব্যের উাপন করা যাইতে পারে । 
কিন্ত একধা অনস্বীকার্ধ যে সাধারণভাবে ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আইনকে এক নূতন আকৃতি ও পরিমিতি 
( 100995100) দান করিয়াছে । এ বিঘয়ে বৃটিশ শাসনতান্ত্রিক পগ্ডিতগণ 
ও লেখকসম্পূদায় প্রায় একমত | | 

(8) বিচারপদ্ধতির (18410181 [99689 ) দিক হইতে দেখিতে 
'গেলে ফৌজদারী আদালতের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থা আসামী বা 
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অভিযুক্ত ব্যজির প্রতি সহানুভূতিশীল অর্থাৎ বাদী-বা অভিযোজ্ার উপর 
দায়িত্ব থাকে আসামীর অপরাধ প্রমাণ করিবার এবং অপরাধ প্রমাণিত 
না হওয়া পধস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোঘ বলিয়া ধরা হয়। বিচার 
প্রকাশ্য আদালতে জমসমক্ষে অনুষিত হয়, বিচারকগণ কোনক্ুপ জনশ্বতি 
বা মিখ্যাসাক্ষ্যের উপর নির্ভর না করিয়া একমাত্র সত্যভাঘণে শপথবদ্ধ 
সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নিদিষ্ট আইনের গণ্ডীর মধ্যে ন্যায়বিচার পরিচালনা 
করেন । 

(9) ব্রিটেনর বিচার ব্যবস্থায় আদালতগুলি যে আইন প্রয়োগ ও 
পরিচালনা করে তাহা চারপ্রকারে ভাগ কর! যায় ; সাধারণ প্রথাগত 

আইন (09200)00. [,9ছ/ ), পুক্বে মামলার সিদ্ধান্তমূলক আইন (089০ 
7৪), ন্যায়পরতা৷ ও নিরপেক্ষতার নিয়মসংক্রান্ত আইন ( 159 ০? 
৭8109 ) এবং আইনসভা প্রণীত বিধিবদ্ধ আইন ( [.951918007 )। সাধারণ 

আইন দেশের প্রাচীন প্রথা ও রীতিনীতি হইতে উন্তৃত এবং পুরান নজির ও 
নথিপত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ প্রাচীন বিচারকগণ সাধারণ প্রথা ও বীতিনীতির 

সাহায্যে মামলার নিষ্পত্তি করিতেন এবং তাহাদের সিদ্ধান্তগুলি পরবত্তীকালে 
আদালতগুলির কাছে নজিরের স্যষ্টি করিত । এইব্রপে একটি ত্রক্যবদ্ধ ও 
সুসংহত সাধারণ প্রথাগত আইনের ব্যবস্থার স্ত্রপাত হইয়াছিল যাহা আজও 
বিচারব্যবস্বাকে পরিচালিত করিতেছে । বর্তমানে গ্রানভিল্ ও ব্রাকষ্টোনের 
আইনের পুথির মধ্যে একটি প্রামাণ্য সংকলন পাওয়া যায় । এ প্রসঙ্গে 
একটি প্রথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন | যখনই সাধারণ আইনের মধ্যে 

কোনও দ্বন্দ বা অস্পষ্টতা দেখা দিয়াছে, তখনই বিচারকগণ নূতন ব্যাখ্যার 
মাধ্যমে তাহার নিষ্পত্তি করিয়াছেন । এইভাবে বিচারকের সিদ্ধান্তই 
সাধাবণ আইনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করিয়াছে । এইজন্য সাধারণ 
আইনকে বিচারক স্থষ্ট আইন বলা হয় ( 380£571306 1৪চ্ম) | মামলা 
উদ্ভূত আইনের (085০ 18 ) ভিত্তি পূর্বেকার বিচারের নজির, যাহ। 
সমগোত্রীয় মামলার ক্ষেত্রে বিনা দ্বিধায় প্রযুক্ত হইতে পারে। এই 
আইনের বেশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহার দ্বারা ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সামগ্রস্য 

ও ধারাবাহিকতা আসে ও স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সম্ভাবনা 
হাস পায়, যদিও ইহার বিরুদ্ধে জনমতও সোচ্চার । বলা হইয়া থাকে, 
ইহা গোৌড়ামিকে প্রশ্রয় দেয় ও পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পটভূমি ব৷ 
সমাজ দর্শনের সাথে খাপ খাওয়াইতে পারে না। যখন সাধারণ আইন 

'কোন নিদ্দিষ্ট মামলায় বিচারে ব্যর্থ হয়, তখন বিচারকের নিজস্ব ন্যায়বোধ 
9 বিবেকের উপর নির্ভর করিয়। নৃতন ব্যাখ্যার সূত্রপাত করিতে হয় ॥ 

15 
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গ্রহ আইনের ভিত্তি মূলতঃ নৈতিক; যেহেতু ইহা ব্যক্তিগত নীতিবোধ, 
দর্শন, বিবেক, সুবিবেচনা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল | কিন্তু সাধারণ 
আইনের পরিপূরক হিসাবে ইহার মূল্য অপরিসীম | অবশ্য বর্তমানে 
অধিকাংশ আইনই চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ বিধিবদ্ধ আইনের পর্যায়ে পড়ে। 
ইহা প্রতিনিধিসূনক আইনসভা কর্তৃক প্রণীত এবং নিদিষ্টকূপে বিধিবদ্ধ, 
এবং যেহেতু রাষ্্ই ইহার জনক এবং ইহার পিছনে আছে বাধ্যতামূলক 
আদেশ নির্দেশ তাই ইহাকে সহজে লঙ্ঘন করা যায় না। যেহেতু 
সাব্বভৌম- পার্লামেন্ট সভার অনুমোদন ইহার ভিত্তি, তাই স্বভাবতঃই 
ইহার মধাদা ও গুরুত্ব সব্্বাধিক। বসত বিটেনের বিচারকগণ ও 

আদানতগুলি বিধিবদ্ধ আইনের গর্ভীদ্বারা সীমিত ও প্রভাবিত। রাষ্ট্রের 
কাধ্যবদ্ধির সাথে সাথে এই আইনের প্রসার হইতেছে । 

(10) পরিশেষে, একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে ব্রিটেনের বিচার- 
ব্যবস্থা এ পধ্যন্ত মোটামুটি সাথ্কভাবে ব্যক্তিস্বাধ ও সামাজিক স্বাথের মধ্যে 
ভারসাম্য ও সমন্বয় বজায় রাখিতে সমধ্ধ হইয়াছে । নি:সন্দেহে এটি একটি 
কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য | ইহার পিছনে যে সকল উপাদান প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে তাহা সহজে অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। তবুও সাধারণভাবে 
বলা যায় যে ব্যবহারজীবীদের বত্তিমূলক সুদৃঢ় এ্রতিহ্য, বিটিশ আদালতের 
সম্মানজনক ভাবমৃত্তি, সক্রিয় ও দলীয় রাজনীতি হইতে ইহার বিচ্ছিন্নতা, 
এবং সরল ও ভ্রত বিচারপদ্ধতি, এই ব্যবস্থাকে এত সফল ও জনপ্রিয় করিয়া 

তুলিতে সাহায্য করিয়াছে । অবশ্য এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্রটিমুক্ত একথা বল! 
যায় না । বিশেষ করিয়া ইহার ব্যয়বহুলতা সম্পূতি অনেক সমালোচনার 
খোরাক জোগাইয়াছে | তবে কোন মানবিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাই কখনই 

সম্পূর্ণ দোঘমুক্ত হইতে পারে না। সেদিক হইতে ইহা খুবই স্বাভাবিক 
যে বিটেনের বিচার পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য পাওয়। 

যায় যাহা সমালোচনার যোগ্য এবং সমালোচনা গ্রহণ করিতেও তৎপর । 

আইনের অনুশাসন : 

পৃবের্বই বলা হইয়াছে যে ব্রিটিশ শাসনতম্ত্রের একটি মূলনীতি হইতেছে 

আইনের অনুশাসন । অধ্যাপক হ্যারল্ড জিন্কের (7810910 2104) মতে 

ইহা ইংরাজ শাসনতান্ত্িক নীতিগুলির মধ্যে সব্বাপেক্ষা মুল্যবান 
ডাইসির মতে পা্লামেণ্টের সা্্বভৌমত্বনীতির সহিত এই নীতি নিঃসন্দেহে 
বিটিশ শাসনতম্বের তিততিস্বাপনা করে ।' ইহাকে কেধল ব্যক্তি দ্বাধীমতার 
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রক্ষাকবচ বলিলে যথেষ্ট হইবে না; সমগ্র ব্রিটিশ জাতির রাজনৈতিক 
মতাদর্শ ও এ্তিহ্যের এক গৌরবোজ্জুল প্রতীক্ হিসাবে ইহার স্থান স্বীকৃত 
হইয়াছে । 

আইনের অনুশাসন নীতিটি একদিকে জনগণের মৌন্িক অধিকার 
সংরক্ষণের প্রতিশ্টতি, অপরদিকে সরকারের স্বেচ্ছাচারী আচরণের ' প্রতি- 
রোধক। একটি স্ুুসত্য ও উন্নত সরকারের মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণকে 
স্বাধীনতা ও সুযোগদানের মাধ্যমে তাহার জীবনধারাকে উন্নত করিয়া 
তোল এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়িয়া তোলা | এই 

প্রাথমিক শর্পূরণের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে আপিয়াছে আইনের অনুশাসন 
নীতি। ইহার মূল বক্তব্য আইনের সব্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকাকে কেন্ত্র করিয়া। আইনের উদ্দেশ্য যদি হয় বাণ স্থায়িত্ব ও 
শৃঙ্খলা বজায় রাখা, তবে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রয়োগ ও ব্যবহারও হইবে আইনের 

নিন্দিষ্ট গণ্তীর মধ্যে এবং তাহার বিধান অনুযায়ী । আইনের উপর কেহ 
থাকিতে পারে না এবং আইনে নিদ্দিষ্ট বিধান ছাড় কাহাকেও জোন 

করিয়া শাস্তি দেওয়া বা দৈহিক যাতনা ভোগ করান যায় না। অবশ্য 
এখানে আইন বলিতে কেবল বিধিবদ্ধ আইন বুঝায় না, মামলার নিষ্পত্তি 
হওয়া সিদ্ধান্তমূলক্গ আইনও বুঝায় । অতএব কোন নিদিষ্ট গ্রস্থাংশ নয়» 
সুশৃঙ্খল পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপিত হওয়াই কাম্য | 

লর্ড হিউয়াটের (€ [01৫ 681) মতে আইনের অনুশাসন বলিতে 

মূলতঃ বোঝায় “ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মৌল অধিকার নির্ণয় বা রুক্ষ 
করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাচারিতা বা আইন ভিন্ন অন্য কোন বিকল্প পদ্ধতির 
পরিবর্তে সাধারণ আইনের সাব্বভৌমত্থ বা প্রাধান্য 1” 

(45105 58019107809 01 0010011)91)06 01 19৬, 25 ৫7507801958 

ঠিটোতা। 10919 2110121117955 01 80216 21091791016 17006) ড/1)100 

15 10016 18৬) 0৫ 0969710111017)6 01 01919051179 ০06 1116 1161)5 06 

10015101915.+ )ধ 

অবশ্য এই নীতির মুল জূ্ত্রগুলি আসিয়াছে অধ্যাপক ডাইসির 
(10169 ) লিখিত 40100908000 €০ 56805 ০1 (16 [9 ০01 (৩ 

09956160110 নামক গ্রন্থটি হইতে । উনবিংশ শতাব্দীর শেঘতাগে 
ডাঁইসি ব্যক্তিস্বাতন্্রবাদে বিশ্বাস ও প্রচারের নিমিত্ত এই নীতিটি ব্রিটিশ 

শাসনতস্ত্রেরে মূল ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করেন এবং ইহাকে সুস্পট পে 

.. ক... 50৩ িভেলজাই। প্রভদ টওগ১০টজ০1 (8928), 4:19: 777 
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দিবার জন্য কতকগুলি মুলসূত্র উত্তাবন করেন। সময়ের পরিবর্তন সত্বেও 
আজও এই সুত্র কয়টি আইনের অনুশাসন নীতির ভিত্তিস্চক বলয় 
প্রমাণিত হইয়াছে । এগুলি আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লেখ 
করিয়াছি, এখানে আরও বিশদ আলোচনা করিব । অধ্যাপক ডাইসির 

স্ত্রগুলি নিমর্ূপ £-_ 

(কে) কোন ব্যক্তি যদি সুস্পষ্টভাবে আইন ভঙ্গ না করে, এবং 

তাহার জন্য সাধারণ আইনগত পদ্ধতিতে দেশের সাধারণ আদালতসমূহ 
কর্তক অভিযুক্ত এবং দোষী প্রমাণিত না হয়, তবে তাহাকে দণ্ড ভোগ 
করিতে হইবে না বা তাহাকে তাহার জীবন বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 
করা যাইবে না| এই স্ব্রটিতে আইনের প্রাধান্য স্চিত হইয়াছে । 
ইহার বক্তব্য হইতেছে, প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতার পৃ্ণ 
অধিকার আছে যদি না (1) সে আইন ভঙ্ করে, (2) এই আইন ভঙ্গ 
করাটি আইনের নিদ্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয়, এবং (3) এই প্রমাণ 
দেশের সাধারণ আদালতে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়। তিনটি শত্তই একই 
সাথে পূণ হওয়া দরকার | এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই শর্তগুলি 
যথাযথভাবে পালিত হইতে ইতিহাসের অনেকগুলি অধ্যায় পার হইয়া 
গিয়াছে? 

(খ) ডাইসি কতৃক ব্যাখ্যাত নীতির দ্বিতীয় সূত্রটি হইতেছে যে কোন 
ব্যক্তিই আইনের উদ্ধে নয়। শুধু তাহাই নয় ; পদমধাদা ও অবস্থা 
নিবিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিই দেশের সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ 
বিচারালয়ের ক্ষমতার এক্িয়ার ভুক্ত । এই সূত্রের মাধ্যমে “আইনের চক্ষে 
সমতার' নীতি স্বীকৃত হইয়াছে । আইনে যে শুধু বিভিন্ন নাগরিকের 
মধ্যে শ্রেণীগত বৈঘম্য সষ্টি করে না তাহাই নয়, ইহা প্রধানমন্ত্রী হইতে 
শুরু করিয়া সকল সরকারী কশ্শচারী এবং সাধারণ নাগরিকের পক্ষে 
সমতাবে প্রযোজ্য । এই সূত্রটির অপর একটি তাৎ্পষ হইতেছে, কোন 
সাধারণ নাগরিক ও সরকারের উদ্ধতন কর্শ্চারীর মধ্যে যে কোন দ্বন্দ বা 
বিবাদের নিষ্পর্ভি হইবে সাধারণ বিচারালয়ে, কোন বিশেষ ধরণের শাসন- 
বিভাগীয় বিচারালয়ে নয়। শেঘোক্ত পদ্ধতিটি ফরাসীরাষ্টরে প্রচলিত | 
এখানে শাসনবিভাগীয় আইন (10:01 8৫221019018) ব্যবস্থার 
অনুসরণ করা হয়। এখানেই ঝিটিশ প্রথার সহিত ফরাসী, জার্মান ও 
'্অন্যান্য ইউরোপ মহাদেশীয় প্রথার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। 

(গ) আইনের অনুশাসন নীতির তৃতীয় সূ হিসাবে অধ্যাপক ডাইসির 
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বক্তব্য হইল এই যে অন্যান্য রাষ্ট্রে যেষন শাসনতান্বিক আইন বা ।প লুল 
কোন নিদিষ্ট শাসনতান্ত্িক সংহিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ, ব্রিটেনে তাহা নয় ॥. 
এখানে এই আইন বছদিনের এ্রতিহাসিক বিবর্তনের ফলে বিচারালয় 
কর্তৃক নিদ্ধারিত ও প্রযুক্ত অধিকারগুলির ফলশ্র্তি হিসাবেই গড়িয়া 
উঠিয়াছে, উৎস হিসাবে নয় । (41100 05, 076 12৬ ০01 076 ০07150100- 
00125 1106 10195 %/1101) 11) 01615 ০0010017165 10916012119 (010 

10811 01 2 09010518106)03] ০০৫৪১, 26 1701 00০ 50:০6, ৮০01 1106 

০01056086108 ০? 616 11615 01 1110151071915 93 ৫6217602100 

€16070 7% 175 ০0109” _10199%. ), | 

ব্রিটেনে জনগণের মৌলিক অধিকারগুলি মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের “অধিকার 
ঘোঘনার' (17601818610. ০ [২1819 ) ন্যায় শাসনতান্ত্রিক নীতি ছারা 
সংরক্ষিত নয়। এই “অধিকারগুলি শাসনতন্ত্রের উদ্ধে ও তাহার পুরর্বগানী 
ইহাদের অস্তিত্বের পিছনে প্রধান যুক্তি বা কারণ এই যে ইহারা আইনের 
পরিপন্থী নয়। এখানে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের নীতি বা পদ্ধতি হইতে 
ব্রিটেনের অধিকার নীতির পার্থক্য সূচিত হয়, কেননা অধিকাংশ লিখিত 
সংবিধান সম্বলিত রাষ্েইি জনগণের অধিকার ঘোঘিত ও লিপিবদ্ধ হয় | 
ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে বিটেনের অলিখিত ও অধোঘিত অধিকারগুলি 

কোন অংশে কম কাধ্যকরী ব1 তাত্পধপূর্ণ । 

লমাজোচন। : আইনের অনুশালননীতির ব্যতিক্রম ও লীমাবদ্ধতা : 
অধুনা এই নীতিটি বিতর্কের সূচনা করিয়াছে । বিটিশ শাসনতন্ত্রের 

মূল ভিত্তি হিসাবে ইহার স্থান প্রশ্বাতীত বলিয়া অনেকে মনে করেন না | 
এমনই একজন সমালোচক হইলেন স্যার আইভর জেনিংস্ (817 15০1 
761111765 ) যিনি তাহার 0.৪৬ 8110 05 00050169000 নামক গ্রন্থে 

ডাইসি প্রচারিত মতবাদকে দূটি দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ তাহার মতে ডাইসি তীহার বিশ্রেঘণে ব্যক্তি অধিকারের গুরুত্বের 
উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়াছেন । একথা অনস্বীকাধ যে ডাইসি নিজে 

উদারপন্থী ছিলেন এবং তীহার চিন্তাধারা ব্যক্তিস্বাতশ্ব্যবাদের আদশ ছার। 
যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল। তীহার প্রণীত ৪৬) 01 1175 00105000110102? 

গ্রন্থটি 1885 সনে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখনও এই মতবাদ বহুল 

প্রচারিত ছিল, কিন্ত পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক পটভূমিতে সমাজতন্ত্বাদ, 
কল্য।নবতী রাষ্ট্র এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আবির্ভাবের সাথে রাষ্ট্র ও 
সরকারের কার্যক্ষেত্রের প্রসার যে যুগান্তকারী আলোড়ন স্যাটি করিয়াছিল, 
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'ভ্ডাইসির আইনের অনুশাসন লীতিতে তাহার প্রতিফলন নাই | সেই দিক 
হইতে ইহ ষুগধর্মৌপযোগী ছিল না ; উপবস্ত বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবের 
সাথে সাথে ইহা ক্রমশ: অবান্তর প্রতিপন্ন হয়। বত্তমানের পরিবান্তিত 
পরিপ্রেক্ষিতে বিটেনে জাতীয় জীবন অনেকাংশে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন । 
অবশ্যন্তাবীক্াপেই সরকার ও তাহার পদস্থ কর্মচারীদের স্বেচ্ছাধীন 

€ ৫150150০581 ) ক্ষমতার পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জাতীয় 
স্বাথে ব্যক্তিগত অধিকারও সেই পরিমাণে যথেষ্ট সংকৃচিত হইয়াছে । 
দৈনন্দিন শাসনকাধ্যের ক্ষেত্রে এইসকল পদস্থ কর্মচারীগণ এখন অনেক 
বেশী সাধারণ নাগরিকদের সংস্পর্শে আসেন, এবং তাহার ফলে ইহাদের 

মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়াছে। এই অবস্থার মোকাবিল৷ 

করিতে পালীমেণ্ট স্বাভাবিকভাবেই বিশেঘ ধরণের সাধারণ আদালত- 

ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছে, যে ব্যবস্থায় সাধারণ আইনের পরিবস্তে 
শাসনবিভাগীয় আইন প্রয়োগ করা যায়। ফরাসীরাষ্ট্রেরে “7010. 
30701015072 এর তুলনায় এই আইন অনেক নিম্পভ এবং অসম্পূর্ণ, 

কিন্তু ইহার প্রচলন অনেক পূবর্ব হইতেই লক্ষ করা যায় । জেনিংসের 
মতে, ভাইসি এই সকল পরিবর্তন স্বীকার করেন নাই এবং তাহার আইনের 
অনুশাসন নীতির মধ্যে ইহাদের প্রতিফলন হয় নাই | দ্বিতীয়ত:, ডাইসির 
তৃতীয় সূত্রটি, অর্থাৎ শাসনতত্ত্রের আইন বিচারকদের নিদ্ধারিত ও প্রযুক্ত 
অধিকারগুলির ফলশ্রতি, জেনিংসের কাছে গ্রহণযোগ্য বা যুক্তি গ্রাহ্য নয়, 
কেননা পালামেণ্টের সাব্বভৌমত্ব নীতিকে অতিক্রম করা আইনের 
অনুশাসনের নীতির পক্ষে সম্ভব নয় | বস্ততঃ, পালামেণ্টের সাবর্বভৌমত্ব- 
নীতিকেই একমাত্র মূলনীতি বলিয়া স্বীকার করা উচিত, বিশেষতঃ যখন 
এই নীতির বলে পালামেন্ট আইন প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি এবং 
যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব বা হরণ করিতে 
পারে, এমন কি গণতন্বের মূল কাঠামে। ও ভিত্তিকে পধস্ত বিপধস্ত করিতে 
পারে। বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত অনেক আইন পধন্ত পার্লামেন্ট খুসীমত 
রদবদল করিতে পারে এবং বিচারালয় কর্তৃক নির্ধারিত হয় নাই এমন অনেক 
নীতি ব্রিটেনের শাসনতান্বিক কাঠামোর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় । 

জেনিংসের সমালোচনার যৌন্তিকতা স্বীকার করিয়া লইলেও একথা 

স্বীকার করা যায় না যে ডাইসি কর্তৃক ব্যাখ্যাত আইনের অনুশাসন নীতি 
€ সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য না হইলেও ) সম্পূর্ণ ভুল। আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি 
ও কার্যকলাপের সহিত সামঞ্জস্য রাখি এই নীতির আংশিক সংশোধন 

১৬ 



ব্যবস্থার উপর এই নীতির মূল ধারণাখুলির প্রভাৰ খুবই প্রকট | এখনও 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন পরিচালনার ক্ষেত্রে ডাইসির নীতির অনুসরণ 
করা হয়। বিশেষ করিয়। প্রথম স্ত্রটর মূল্য ও কাধ্যকারিতা সন্দেহাতীত | 
এই দিক দিয়া বিচার করিলে জেনিংসের সমালোচিনা অতিমাত্রায় কুচ ও 

একপেশে বলিয়া মনে হয় এবং এই সমালোচনা ডাইসির উপর যথেষ্ট 

অবিচার করিয়াছে ! 

আধুনিক ষতবাদ ও রার্দশনের মাপকাঠিতে আইনের অনুশাঁসন- 
নীতির কয়েকটি ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতা লক্ষনীয় । প্রথমতঃ, সরকারের 

কমপরিধির ব্যাপক প্রসার, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জটিলতা ও আইন- 

প্রণেতা হিসাবে পাল্লামেণ্ট সভার সময় স্বল্পতার জন্য প্রত্যপিত ক্ষমত৷ 
প্রসূত আইন প্রণয়ন (196198865 16819190100 ) ব্যবস্থা অনেকাংশে 
আইনের অনুশাসননীতির মূল আদর্শকে আঘাত করিয়াছে । এই নৃতন 
ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়--যাহাকে 
লর্ড হিউয়াট *নয়৷ স্বৈরাচারতন্ত্র॥ ( ও 19930001570 ) আখ্য দিয়াছেন-_ 

তেমনি অপরদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে প্রচুর | 
প্রত্যপিত ক্ষমভাপ্রসূত আইন প্রণয়ন অবশ্য আইনসভা কর্তৃক নিয়্িত 
হইয়। থাকে । তৎসত্বেও ইহা বর্তমানে এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে 
কাধ্যতঃ আইনের অনুশাসননীতি বছল পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে ৷ 
বিটেনে অবশ্যই সরকার স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। কিন্ত 
যদি আইনের অনুশাসননীতি সরকারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের 

বিরোধী হয়, তবে এই নীতি বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কখনই 
পুরোপুরি প্রযোজ্য হইবে না । কেননা বর্তমান অবস্থায় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা 
প্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর নাই । অবশ্য হনৃস্বেরবীর (778199% ) মতে, 
এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা যুক্তি ও ন্যায়বিচারের নিয়ম অনুযায়ী প্রযুক্ত হইবে, 
ব্যক্তিগত মতামত বা ইচ্ছা অনুযায়ী নয়। তাহা ছাড়া এই ক্ষমতা 
পার্লামেন্ট কর্তৃক গঠিত কমিটি ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়| পার্লামেন্ট 
যে আইন পাশ করে, তাহার. কাঠামোর মধ্যেই এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা 
প্রয়োগের সাধারণ নীতিগুলি উল্লিখিত থাকে, এবং এই সীমারেখা লঙ্ঘনের 
প্রচেষ্টা আদালত কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আইনের 
অনুশাসননীতি সংরক্ষণের একটি প্রচেষ্টা সব্বদাই লক্ষ করা যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, ডাইসি ব্যাখ্যাত আইনের অনুশীসননীতিতে বিচারক 
প্রণীত আইন বা বিধিবদ্ধ আইনের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু 



বর্তমানে ফৌজদারী আইনের অন্তর্গত অনেক অপরাধ দেখা যায় যেগুলি 
সরকারী শাসনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণবিধি হইতে উত্তুত। বর্তমান রাষ্ট্রের 
কাষ্যাবলীর এক অপরিহা অঙ্গ এই সকল নিয়ন্ত্রণবিধি। তাছাড়া, 

শাসনবিতাগের হাতে বিচার বিভাগীয় বু ক্ষমতা হস্তাস্তরিত হইয়াছে । 
ইহার ফলে সাধারণ নাগরিকের অধিকার ও স্বাথ সম্পকিত বিষয়ের 

মীমাংসার দায়িত্ব শাসনবিভাগের সংশিষ্ট মন্ত্রী বা পদস্থ কর্মচারীদের উপর 
বর্তাইয়াছে। এই বিচার পদ্ধতি বিচারবিভাগীয় পদ্ধতি হইতে স্বতৃন্ত্ । 
আদালতগুলির স্বাভাবিক বিচারপদ্ধতি এখানে অনুস্থত হয় না। এই 
সকল ক্ষেত্রে ডাইসির নীতি কাধ্যকরী হয় না । 

ভৃতীরত:, আইনের অনুশাসননীতির দ্বিতীয় সূত্রটি, অর্থাৎ আইনের 
চক্ষে সমতা নীতিটির অনেক ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। বাস্তব ক্ষেত্রে 

দেখা যায় যে সাধারণ নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীর অধিকারের পরিধি 

সমান নয়। 194? সালে রাজকীয় কাধ্যবাহ আইন (01০%/ 77096601785 

4০1, 1947 ) বিধিবদ্ধ হইবার পরও শাসনবিতাগীয় কর্মচারীগণ কতকগুলি 
বিশেষ স্থযোগ ও সুবিধা পাইতেছেন এবং আইনের কতকগুলি বাধ্যবাধকতা 

হইতে যুক্ত থাকেন। তাছাড়া ব্রিটেনে বিচারব্যবস্থা অতিশয় ব্যয়সাপেক্ষ 
হওয়ায় ধনী নাগরিকরা যত সহজে ভাল আইনজীবী নিয়োগের দ্বারা 
স্থবিচার পাইতে পারেন দরিদ্র নাগরিক আইনগত সাহায্য পরিকল্প (75891 
4514 90176705 ) চালু হওয়া সত্বেও তত সহজে এই স্থযোগ পাইতে পারেন 
না। অর্থাৎ পূণ অর্থে আইনের চক্ষে সাম্য কখনই কার্যকরী হইতে 
পারে না। আবার, সরকারের বিরুদ্ধে মামলার ক্ষেত্রে নিদ্দিষ্ট সময় 
সীমার (110016900) রীতি প্রচলিত আছে । ওয়েড ও ফিলিপসের 

(৬12৫০ & চ10111105 ) মতে 1893 সালের সরকারী কর্তৃত্ব সংরক্ষণ 
আইনটি ( ৮0110 20010116165 77০01506101) ১০6) 1939 সনের সীমাবদ্ধতা 

আইনের € 101090107 4১০, 1939 ) 21 নং ধারা দ্বারা সংশোধিত 

হাওয়ার ফলে সরকারী কাধ্য সম্পাদনের সময় সরকারী বিভাগ ও তাহার 
কর্মচারীগণের ভুলক্রটি জনিত অপরাধের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ 
বা মামলা দায়ের করার ব্যাপারে কঠোর সময়সীমা আরোপিত হইয়াছে 1% 
ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বিচারকগণও তাহাদের বিচার বিভাগীয় কর্তব্য 

* 5720৩ ৫ 51211109, “০95565656502093 19 *” (2961), 0, 6৮. 
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পাইয়। থাকেন । বিদেশী রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান এবং ক্টনৈতিক কর্মচারীগণ 
ব্রিটেনে সাধারণ বিচারালয়ের বিচারপদ্ধতির বাধ্যবাধকতা হইতে রেহাই 
পাইয়া থাকেন | শ্রমিকসংস্থাগুলিও ব্যক্তিগত অপকারজনিত মামলা * 
হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে । 

চতূর্থভ:, আইনের অনুশাসননীতির তৃতীয় সূত্রটির যাথাধ্ধ্যও সন্দেহাতীত 
নহে । ডাইসির মতে নাগরিকদের অধিকারগুনি আদালতের সিদ্ধান্তের 
ফলে নির্ধারিত হইয়াছে, শাসনতান্ত্রিক আইনের ছ্বারা নয়। এই মত সম্পর্ণ 
গ্রহণযোগ্য নয় প্রথমত: ব্রিটেনে অনেক অধিকার আছে যেগুলি 
বিধিবদ্ধ আইনের উপর প্রতিষিত ও তাহা হইতে উদ্ভূত । এমন কি, ব্যক্তি 
স্বাধীনতা, বাকৃম্বাধীনতা ইত্যাদি অধিকারগুলির অস্তিত্ব না হউক কাধ্যকারিতা 
নিভর করে অনেক বিধিবদ্ধ আইন বা লিখিত দলিলের উপর- যেমন 
মহাসনদ ( 2808 08118 ), অধিকারের দলিল ( 8111 01 [২1219 ), 
হেবিয়াস কর্পাস আইন (17858$ 0০185 4১০) , ইত্যাদি । বিটেনের 
শাসনতন্বে এমন অনেক নীতি আছে যেগুলি আদালত দ্বারা প্রতিষিত বা 
বা নিদ্ধারিত হয় নাই--যেমন পার্লামেণ্টের সাব্বভৌমত্ব নীতি, পালামেণ্টের 
কাধ্যপদ্ধতি, ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ইত্যাদি | তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে 
গণতান্ত্রিক কাঠামো ও নীতিসংরক্ষণের প্রিছনে অন্যান্য অনেক নীতির 
মত আইনের অনুশাসন নীতির অবদানও কিছু কম নয়। ব্রিটেনের জন- 
সাধারণের মতবাদ ও দর্শন বা সনাতন এতিহ্যের প্রভাব অস্বীকার না! 
করিয়াও একথা জোর করিয়া বলা যায় । 

বর্তমান রাষ্ট্রের নানাবিধ অভিজ্ঞতা ও কর্ধসূচির তাগিদে ডাইসি 
ব্যাখ্যাত আইনের অনুশাসন নীতির কাঠামো ও বৈশিষ্ট্ে অনেক 
সংশোধন সূচিত হইলেও ইহার মৌল ভাবধারা এখনও বিটেনের শাসনতাপ্ত্রিক 
প্রণালীকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। পরিবন্তিত অবস্থার সহিত 
সামগ্রস্য রাখিবার নিমিত্ত এই নীতি বহুল পরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে 
এবং তা হওয়াও বাঞ্চনীয় । ইহার পুনর্মল্যায়নও তাই কাম্য । ওয়েড 
ও ফিলিপৃস এর (5805 ও. চ1/11109) মতে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে 
এই নীতির সংশোধিত অর্থ হইল, স্বৈরাচারী ক্ষমতার অনস্তিত্ব, প্রত্যাপিত 
ক্ষমতা প্রস্তি আইনের যথাযথ প্রচার ও কাধ্যকরী নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছাধীন 
ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি নিক্বপণ, প্রতি নাগরিকের সাধারণ আইনের 
প্রতি আনুগত্য, নিরপেক্ষ ও স্থাধীন বিচারালয় কর্তৃক ব্যজিগত 
অধিকার নির্ণয়, সাধারণ আইনের সাহায্যে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ 
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ইত্যাদি । আপাতঃ দৃষ্টিতে পার্লামেন্টের সাব্বতৌমত্ব নীতি ও আইনের 
অনুশাসন নীতি অসঙ্গত ও বিরোধী হইলেও, কার্যত: আইনের অনুশাসন 
নীতির জন্যই প্রথমোক্ত নীতি সুস্ঠতাবে পরিচালিত হয় এবং সরকারের 
স্বৈরাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবণতা অনেকাংশে-খব্ব হর | 

আইনের অনুশাসন বনাম প্রশাসনবিভাগীয় আইন (16 ০1 [এ 9. 
$ 00101509650 9ম ) £ 

বিগত 70 বৎসরের মধ্যে প্রশাসন বিভাগীয় আইন কেবল ইউরোপ 
মহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলিতে নয়, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাতেও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । প্রশাসনবিতাগীয় আইন কেবলমাত্র শাসনবিভাগীয় 
কর্তৃপক্ষের আইনপ্রণয়নগত ও বিচারকাধ্য নিব্বাহসংক্রান্ত আইনকেই 
বুঝায় না। এই আইন বলিতে সেই সকল আইনকানুনের সমাষ্টিকে বুঝায় 
যেগুলি শাসনবিতাগীয় সংগঠনকে পরিচালিত করে এবং শাসন বিভাগের 
মধ্যে আন্তঃবিভাীয় সম্পর্ক এবং শাসনবিতাগের সহিত সাধারণ নাগরিকের 
সম্পক নিয়ন্ত্রণ করে| ফরাসী লেখক বার্ধেলেমির ( 82109610099 ) 
মতে প্রশাসনবিভাগীয় আইন সেই সকল নীতির সমষ্টি যাহা দ্বারা শাসন- 
বিভাগীয় কার্যাবলী পরিচালিত হয় | এই আইন সরকারী যষ্ছের প্রয়োগপদ্ধতি 
বিশেষণ করে । এই সরকারী যন্ত্র কিভাবে সংগঠিত হইবে তাহা স্থির 
করে শাসনতান্ত্রিক আইন ( 00901650008] 12৬), কিন্তু কিভাবে এই 
যন্ত্রটি ব্যবহৃত হইবে বা ইহার বিতিন্ন অংশ কিভাবে পরিচালিত হইবে 
তাহা নির্ধারণ করিবে প্রশাসনবিভাগীয় আইন (4৫771015078656 19৮ )। 
অধ্যাপক ফাইনারের মত, যে দেশেই প্রশ্সনব্যবস্থা এবং আইন আছে 
সেখানেই প্রশীসনবিভাগীয় আইন প্রচলিত আছে । এই আইনের সূত্রপাত 
ফরাসী দেশে হইলেও বন্তমানে সকল রাষ্ট্েইে ইহার ব্যাপক প্রপার 
ষটিয়াছে। ফরাসী রাষ্ট্রে 19:91 ৫1010150811 বলিতে সেই আইনকে 
বুঝায় যাহা বিশেষ শাসনবিভাগীয় আদালুত দ্বারা পরিচালিত হয় এবং 
প্রশাসনবিতাগ জড়িত আছে এমন সব বিরোধ নিপ্পত্তির জন্য প্রযুক্ত হয়। 
ফরাসীদেশে সরকারী কর্মচারীগণ নাগরিকদের সাধারণ আদালতের অধিক্ষেত্র 
হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন, এবং জনকল্যাণমূলক আদর্শের সহিত 
সঙ্গতি রাখিয়া ইহাদের বিচার হয় বিশেষ নিয়ন্ত্রণবিধি ও বিশেষ আইন- 
কানুনের মাব্যমে | 

প্রশাসনবিভাঁগীয় আইনের প্রধান গুণ এই যে ইহা ব্যয়বহুল নহে 
এবং সাধারণ নাগরিকের সাধ্যের মধ্যে থাকে । উপরস্ত ইহা ভ্রততার সহিত 
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'বিচারকাধ্য সম্পাদন করিতে সহায়তা করিয়া থাকে । রক্ষণশীল ইংরাজগণও 
আজকাল স্বীকার করিয়। থাকেন যে ফরাসী রাষ্ট্রে শাসনবিতাগীয় আইনের 
ক্রমোনয়ন ও সম্পসার নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ 
অধ্যায়। এই ব্যবস্থায় সাধারণ আইনকানুনের উপর প্রশাসনবিতাগীয় 
কর্তৃপক্ষের সাব্বতৌম ক্ষমতা প্রয়োগ বুঝায় না ; বরং আইনের দৃষ্টিভলী 
হইতে প্রশাসনিক আচরণের একটি নিদ্ধারিত মান নিব্ুপণ করা বুঝায় । 
এই আইনের প্রধান আলোচ্য বিঘয় আইনগতভাবে সরকারী স্বেচ্ছাচার 
নিয়ন্বণ | 

তাহার ৮1000801100 00 006 ১0০৮ ০01 005 1.2 01 005 

০০950100197 গ্রন্থে অধ্যাপক ডাইসি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে ব্রিটেনের 
আইনে 101016 4১10151908016”এর কোন স্থান নাই | পরবত্তী কালে অবশ্য 

এই মত তিনি পরিবর্তন করিয়াছিলেন । 1915 সালে মৃত্যুর প্রাকালে 
তিনি একটি প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছিলেন যে ইংল্যাণ্ডেও প্রশাসনবিভাগীয় 

আইনের প্রভাব ক্রমবর্ধমান । প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
এই আইনের প্রচলন অপরিহাধ ও অবশ্যন্তাবী । ইংল্যাণ্ডেও তাহার 

ব্যতিক্রম হয় নাই। অধ্যাপক রব্সন ( £২9507॥ ) বলিয়াছেন যে 
ইংল্যাণ্ডে প্রশাসনবিভাগীয় আইন প্রচলিত ।* তাঁহার মতে প্রশাসনবিভাগীয় 
আইনের উৎস হিসাবে পালামেণ্ট প্রণীত আইন ও আদালতের সিদ্ধান্তগুলির 
ন্যায় সমান প্রামাণিক হিসাবে গণ্য করা উচিত বিধিবদ্ধ দলিল, প্রশাসনিক 

আদেশ 'ও প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্তগুলিকে | তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে 
অনেকগুলি প্রশাসনিক আদালতও আছে । সেগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত 

হইয়াছে, অথচ রীতিমাফিক গড়িয়া উঠে নাই । ইউরোপ মহাদেশীয় 
রাষ্্রগুলির ন্যায় এগুলি বিচারবিভাগীয় ভিভিতে সংগঠিত হয় নাই । 
সরকারী বিভাগ অথবা মন্ত্রীদ্ধারা গঠিত ও নিয়ন্বিত ট্রাইবুন্যালের হস্তে 
বিচার সম্পফিত দায়িত্ব অপণ করার রীতিটি পূব্র্বে সাধারণতঃ সামাজিক 
আইনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বত্তমানে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইহা 
বিস্তার লাভ করিয়াছে । খাপছাড়া ও বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত হইলেও 

এগুলি আজকাল স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হইয়াছে । 739510 01 71906, 

71900010119 ০01200159101061,1181050010710009]1) 7%91150106 

০210, 1170090181 15170001116 0:01070153101367) 86107791 1750180106 
5920101551013617 প্রভৃতি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল বা সংস্থা এই ভিত্তিতেই 

++ 7০ এ. 2009020, “1201011085056155 জা 20020615370, 891 4485, 0, 89 
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সংগঠিত হইয়াছে ও কাধ্যপরিচালনা করিয়! থাকে । তবে এইভাবে প্রশাসনিক" 

আইন ইংল্যাণ্ডের শাসনতান্তিক আইনের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেও 
ইহার মূলনীতি কখনও পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত বা গৃহীত হয় নাই । ইহার 
কারণ ইংরাজদের রাজনৈতিক মানসিকতা | 

সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, আইনের অনুশাসনের সাথে প্রশাসনিক 
আইনের বিশেষ বিরোধ নাই ; বিশেষ করিয়া বর্তমান প্রবণতা অনুযায়ী 
সকল রাষ্রেই যখন অল্লবিস্তর এই দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি চাল থাকে । 
ইংল্যাণ্ডে যেমন অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রশাসনিক আইন 
ও প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থা অপরিহাধ হইয়া দীঁড়াইয়াছে, ফরাসী 
রাষ্ট্র ও ইউরোপ মহাদেশীয় রাষ্্রগুলিতেও তেমনই সংশোধিত বূপে 
আইনের অনুশাসন নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে । তবে একথা মনে রাখা 
প্রয়োজন যে ইহাদের যধ্যে একটি কৃত্রিম বিরোধের বীজ অধ্যাপক 
ডাইসি বপন করিয়াছিলেন। তীহার পৃব্বোলিখিত গ্রন্থে তিনি প্রশাসনিক 
আইনকে একটি বিকৃত দৃষ্টিতগী হইতে দেখিয়৷ একটি বিকৃত বূপ 
দিয়াছেন । প্রশাসনিক আইনকে তিনি ফরাসী রাষ্ট্রের 44:01 ৪01012015- 
8৪৮ ব্যবস্থার একটি অংশ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ইহার তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন ; যেমন, সাধারণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নয় এমন কতকগুলি আইনকানুনের সমষ্টি দ্বারাই রাষ্ট্রের অধিকার 
নির্ণীত হয় । দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রের পদস্থ কর্দচারীগণ তাহাদের 
সরকারী কারের সময় জড়িত আছে এমন কোন মামলা বিচারের 
এক্িয়ার সাধারণ আদালতের নাই | এই সকল মামলা প্রশাসনবিভাগীয় 
আদালতের সাহায্যে বিচার করা হয় এবং এই সকল আদালতে 
বিচারকগণের পরিবত্তে পদস্থ কন্মচারীগণই বিচারের দায়িত গ্রহণ করেন । 
তৃতীয়তঃ এইরূপে ফরাসী আইনব্যবস্থায় পদস্থ কন্দ্চারীগণ অন্যায় 
করিলেও বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত হইয়া থাঁকেন। অধ্যাপক ডাইসির মতে 
এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিরোধী রূপ পাওয়া যাঁয় আইনের অনুশাসনের 
ক্ষেত্রে। এইভাবে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে প্রশাসনিক 
আইনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার সকল সময়ই প্রশাসনিক ইচ্ছ! ও মজ্জির 
উপর নিভভর করে, অথচ আইনের অনুশাসনের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ইচ্ছা 
সকল সময়েই ব্যক্তির অধিকারের অধীনে থাকে । অতএব ফরাসীদেশে 
যেমন আইনের অনুশাসন অনুপস্থিত, ইংল্যাণ্ডেও তেয়নই প্রশাসনিক আইন 
নাই । ডাইসির এই সিদ্ধান্ত বা যুক্তি তাহার সমকালীন লেখক গোষ্টির 
ছারা গৃহীত ও স্বীকৃত হইলেও পরবর্তীকালে ইহার অসারতা বা ভিত্তি- 
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হীনতা প্রমাণিত হইয়াছে । ডাইসির প্রস্তাবগুলি ( 2011869 ) যে 
তুক্তি গ্রাহ্য নয়, তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না । ফরাসী ও অন্যান্য 
ইউরোপীয় রাষ্ট্রে যে প্রশাসনিক আইন প্রচলিত, ঠিক সেই রূপ ও আদর্শে 
না হইলেও ইংল্যাণ্ডে প্রশাসনিক আইন বহুদিন হইতেই তাহার স্থান 
করিয়া লইয়াছে। তাছাড়া ফরাসীদেশে প্রশাসনিক আইনের প্রকৃতি ও ফলাফল 
'সম্পকে যথাযথ মূল্যায়নে তিনি ও তাঁহার সমর্থক প্রেসিডেণ্ট লডিয়েল 
( 1.0%611) ভুল করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 

বিচারব্যবস্থার সংগঠন বিল্ঞাল : 
পৃবের্বই বল! হইয়াছে, যুক্তরাজ্যে কোনও একীভূত আদালত ব্যবস্থা 

নাই | ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের জন্য একটি ব্যবস্থা, স্কটল্যাণ্ডের জন্য 

অন্য একটি এবং উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রচলিত । 

অবশ্য বলা বাছল্য, ইহাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে প্রচলিত 
ব্যবস্থার্টিই সব্ধাপেক্ষা তাৎ্পধপূণ | নিয়ে সাধারণ ভাবে আমরা এই 
ব্যবস্থাটিই বণনা করিব, যেখানে কোন ব্যতিক্রষ আছে তাহা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ করা হইবে । 1873 সনের পৃর্রে, যখন বিচার বিভাগীয় কোন 
একব্রীকরণ ছিল না, তিনটি প্রধান সাধারণ আইনের আদালত বিচার- 

বিভাগের স্তশ্ুস্বব্প কাজ করিত--0০ ০1 [1753 (3552015 ) 

87011, 00 ০0 00101001) [১1525, এবং চ%০17608057 1 ইহাদের পরে 

ছিল 0০৮৮ ০06 072100515, 0০: ০0৫6 £১৫1017810, বিবাহবিচ্ছেদের 

জন্য একটি বিশে আদালত (101%091:95 (0০০) এবং দেউলিয়াদের 

সাহাফ্য আদালত (0০০৮1 001 005 1২61166 01 11150156005 1)6৮:০:8, 

88101001605 0০ ) | আপীল করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল এবং 

ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে আপীল একেবারেই চলিত না, যদিও ভুল 
বিচারের ক্ষেত্রে লঙসভাতে মাষলা উপস্থাপনা করার অন্যতর পদ্ধতি ছিল । 

এককথায় বলা যায়, 1873-76 সনের মধ্যে প্রণীত বিচারবিভাগ পুনর্গঠন 
সংক্রান্ত আইনগুলি দ্বারা সমগ্র বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পৃব্রে এই 
ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। বহুসংখ্যক আদালত ছিল 
যাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অধিক্ষেত্র ছিল এবং অনেক সময় এগুলি সুস্পষ্টভাবে 

পৃথক করিয়া চিহ্নিত ছিল না । তাহাদের বিচার পদ্ধতিও ছিল বনু প্রাচীন 

ও যুগোপযোগী নহে | উল্লিখিত আইনগুলি এই অবস্থার অবসান ঘটাইয়া 
একটি সুসমঞ্জস, সুসংবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত, যুগোপযোগী বিচারব্যবস্থা গড়িয়া 
তোলে যাহা এখনও চালু রহিয়াছে । 



ুঃ বিদেশী রষ্্রসূহের শাসনব্যব্া-_যুকধরাজয 
বংস্কার প্রয়াসের ফলশ্রন্থঘতি হিসাবে উক্ত উদ্দেশ্যে নিযুক্ত একটি 

রাজকীয় কমিশনের ( 7২০৮৪ ০00215910 ) রিপোর্ট অনুযায়ী 1873-76. 
এই কয় বৎসরের মধ্যে বিচার বিভাগ সংক্রান্ত কয়েকটি আইন 
( 1801021015 £১০5 ) বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনগুলি ছারা ব্রিটেনের 
বিচারব্যবস্থার সম্পৃণ পুনর্গঠন করা হইয়াছে এবং আদ'লতগুলির কাব্য 
পরিচালন! প্রণালীরও পুনবিন্যাস করা হইয়াছে । ইহার ফলে একটি 9017672৩ 
০০ ০1 3941058016 এর স্য্টি হইয়াছে, যাহার নামের কোন বিশেষ 

তাৎপ্ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । কেননা এই নামে কোন পৃথক আদালত 
নাই। ইহণ বিতিনন অংশে বিতক্ত | এই অংশগুলির সমা্টির নাম “অপ্রীষ 

কোট অব্ জুটিকেচার'', যাহার একটি অংশে আছে 7718) 0০ ০£ 

956০০ বা উচ্চ বিচারালয় ও অপর একটি অংশ হইল আপীল আদালত । 
হাইকোটের তিনটি অংশ যথাক্রমে 61085 (০01 (3667)/5 ১ 731900 

[0151510) (রাজা বা বাণীর বিচ[রবিভাগ), 01087০61 701515100 ( চানসারি 

বিভাগ ), ও ৪7০০৪০, 701০1০6 ৪100 /১৫13172169 191151010 (ইচ্ছাপত্র, 

বিরাহবিচ্ছেদ ও নৌ বাহিনীসংক্রান্ত বিভাগ । আপীল আদালতের দুইটি 
অংশ যথাক্রমে ০9৮6 ০1 40069] ও ০০081 01 01121011791 2005515 

বা ফৌজদারী মামলাসংক্রান্ত আপীল আদালত | 
ইংল্যাণ্ডের বিচারব্যবস্থায় প্রধান দুইটি ভাগ হইল,-দেওয়ানী ও 

ফৌজদারী আদালত ব্যবস্থা । যে মামলায় একজন নাগরিক অন্য একজন 
বেসরকারী নাগরিকের বিরুদ্ধে আদালতে চুক্তিভঙ্গ, জুয়াচুরী, মানহানি 
ইত্যাদি জনিত অন্যায় বা ক্ষতির অভিযোগ আনয়ন করে এবং তাহার জন্য 
ক্ষতিপূরণ দাবি করে তাহা হইল দেওয়ানী । ইহা দুইজন বেসরকারী 
নাগরিকের মধ্যে বিরোধ । এ মামলায় আদালতের ভূমিকা হইল বিরোধের 
নিরপেক্ষ বিচার করিয়া বাদীর পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেওয়া । ফৌজদারী 
মামলার বিষয়বস্তু হইল চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, খুন প্রভৃতি অপরাধ 
যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে কোন বেসরকারী নাগরিক বা নাগরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হইলেও যাহা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং এসব ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের প্রতিভূহিসাবে রাজশক্তিই (070৬) বাদীপক্ষ হইয়া মামলা 
দায়ের ও পরিচালনা করিয়া থাকে এবং অপরাধ প্রমাণ হইলে আসামীকে 
অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শান্তি দেওয়া হয়। দেওয়ানী মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত 
বাদীর ক্ষতি বা অন্যায়ের প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণ করা হয়। ইংল্যাণ্ডে 
এই দুই জাতীয় মামলার বিচারের জন্য দুই ভিন্ন শ্রেণীর আদালতের ব্যবস্থা, 
আছে যাহা নিয়ে বর্ণনা করা হইলু । | 
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স্থানীয় বা আঞ্চলিক আদালতের ক্ষেত্রে এই দুই বিভাগের মধ্যে- 
পার্থক্যটি সুষ্পষ্টরূপে রক্ষিত হইয়াছে! একেবারে উপরের দিকে কিন্তু, . 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী অধিকক্ষেত্রের মধ্যে এই পার্ধক্য পরিলক্ষিত: 
হয় না। যেমন হাইকোটের রাজার আদালত বিভাগ ও লসতা উভয় 

ক্ষেত্রেই উচ্চতম আপীল আদালত | ্ 

ফৌজদারী আদালতের বিস্তাস : 
ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার সব্বনিয় স্তর হইল শান্তিরক্ষাকারী 

বিচারকদের ( 78901০65 ০ (৩ 5৪০৩ ) ও বেতনভুক্ ম্যাজিপ্রেটদের 
( 90067001915 77881518199 ) আদালত । ইহারা খুব ছোটখাট অপরাধের 
বিচার করিয়া থাকেন যে অপরাধের শাস্তি 20 শিলিং পধস্ত জরিমান। 
অথবা 14 দিন পর্যন্ত কয়েদ। যেসব অপরাধের শাস্তি অপেক্ষাকৃত অধিক 
কিন্ত বেশী গুরুতর নয় সেগুলি দুই বা ততোধিক জাট্টিস বা ম্যাজিপ্রেট 
মিলিততাবে বিচার করেন। তাহাকে বলা হয় পেটি সেসন্স আদালত 
(0990৮ 0? 76109 9558019 )1| এগুলিকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত 
অধিক্ষেত্রের আদালত (00819 ০0? 98101)91 10011501011090) | কারণ 
ইহাদের বিচার পদ্ধতি খুব জু ও জটিলতামুক্ত | কোন জুরির দরকার 
হয় না। জাষ্টিস অব্ দ্য পিস (শান্তিরক্ষাকারী বিচারক ) পল্লী অঞ্চলের 
বিচারক | ম্যাজিষ্টরেটদের (95096001819 11881508165 ) কন্মক্ষেত্র শহর 
এলাকায় বা বড় বড় শহরের বোরোতে ( ৮০০৪৪, )। প্রথমোক্ত শ্রেণী 
অবৈতনিক, কিন্তু যথেষ্ট সম্মান পান | নানা পেশার সম্তরাম্ত তন্্রলোকশ্রেণী 
হইতে তাহারা মনোনীত হন। তাহাদের আইনের শিক্ষা আবশ্যিক 
নয়। ইহাদের কন্মক্ষেত্রের এলাকা হইল “এ&ঁতিহাসিক' কাউন্টিগুলির 
মধ্যে, যাহা স্থানীয় প্রশাসনের এলাকাও বটে। পূর্বে কাউন্টির নড. 
লেফুটেনাণ্টের এবং বর্তমানে স্থানীর কমিটির সুপারিশে উঁহারা লর্ড- 

চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হন। ্টাইপেপ্রিয়ারি ম্যাজিষ্্রেটরা কিন্ত 
বেতনভুক কর্মচারী | ইহারা ব্যারিষ্টারদের মধ্য হইতে হোম সেক্রেটারি 
(56৫৩87/ ০1 90805 0০1 [00105 4১015 ) দ্বারা নিযুক্ত হন। এই 

দই শ্রেণীর বিচারকদের রায় হইতে ইহাদের উর্ধতন আদালত “কোর্ট 
অব কোয়াটার সেসন্স+' (0০80 ০01 02161 56991019) নামে কাউন্টি 

বিচারালয়ে আপীল করা যায়। এই আদালত কাউন্টির যে কয়জন 

বিচারক শপথ নিয়াছেন এবং ইচ্ছক তীহাদের লইয়া. গঠিত হয় 4 
এখানে মামলাটি নতুন করিয়া শুনানি হয় প্রতি তিন মাস অন্তর 
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অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধগুলি যাহা নিয় আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে 
সেগুলির এখানে প্রাথমিক বিচার ও আপীলের শুনানি হইয়া থাকে । 
তবে অতি গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ যেমন খুন, ডাকাতি ইত্যাদি 
সংক্রান্ত মামলাগুলি কিন্ত এই আদালতে হইতে পারে না । সেগুলি সরাসরি 
“এসাইজ” (€ 4851565 ) আদালতে শুরু হয়। এগুলি হইল সাময়িক 

ভ্রাম্যমান আদালত যাহার নেতৃত্ব করেন লণ্ডন হইতে প্রেরিত এক একজন 
বা দুইজন হাইকোর্টের বিচারপতি ধাঁহারা কাউন্টির বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া 
রিয়া বিচার করিয়। বেড়ান । তাহারা স্থানীয় জুরিদের সাহায্যে বিচারকাধ্য 

পরিচালনা করেন । জুরিরা নিরপরাধ সাব্যস্ত করিলে আসামীকে নিষ্কৃতি 
দেন এবং অপরাধী সাবাস্ত করিলে দণ্ড বিধান করেন অপরাধের গুরুত্ব 
অন্যায়ী | লগ্ুনের মেট্রোপলিট্যান এলাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় 

. ফৌজদারী আদালত আছে যাহাকে ওল্ড বেলি (010-88169 ) বলা হয় । 
উহা বছরে 12 বার বসে । 

উপরোক্ত আদালতগুলি হইতে প্রাধাণত:ঃ আইনধটিত প্রশে এবং 

কখন কখনও ঘটনাজড়িত প্রশেও ফৌজদারী আপীল আদালতে 
(0০0ঘ 06 011071791 40768] ) আপীল করা যায়। এই আদালত 

লর্ড চীফ্ জাষ্টিস (7,০14 00161 7851০6) ও আরও অন্ততঃ তিনজন 
রাজা বা রাণীর বিচারবিতাগ হইতে বিচারপতিদের লইয়া গঠিত হয় | এই 
আদালত জুরি ছাড়াই লণ্ডনে বসে লঙ চীফজাষ্টিসের সভাপতিত্বে । 
এটনিজেনারেলের সম্মতি সাপেক্ষে এবং আদালত যদি মনে করে এমন 
এমন কোন আইনঘটিত নূতন প্রশ্ব জড়িত যাহা জনস্বাঞ্ধে উচ্চ আদালতে 
বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন তবেই মামলার বিবাদী এই আদালত হইতে 
সব্র্বোচচি আপীল আদালত লর্ডসভায় আপীল করিতে পারে । খুব বিরল 
'ক্ষেত্রেই এই আপীল হইয়া থাকে । লর্ডসভায় আপীলের শুনানী কিন্তু 
সম্গগ্র সভায় হয় না । লর্ড চ্যান্সেলরের সভাপতিত্বে নয়জন (1947 এর 
পৃৰরবে ছিল 7 জন) লর্ডসূ অব্ খ্যাপীল (19703 ০৫ 4099981 10 

01010215 ) খাঁহাদের এই উদ্দেশ্যে জীবিতকালব্যাপী পিয়ার করা হয় 
এইসব আপীলের শুনানি করেন। ইহাদের রায় চূড়ান্ত যাহা হইতে আর 
কোনও আপীল হয় না। আপীল লর্ডরা বেতনভোগী হন। ফৌজদারী 
মামলার গতিপথ নিম্ক্ধপ £ 

জে. পি-বা ট্টাইপেও্িয়ারি ম্যাজিস্টেট ও পেটিলেসন্স আদালত-৯কোর্ট 
অব কোয়ার্টার সেসন্স-৯এসাইজ কেটি- ফৌজদারী আপীল আদালত-্* 
বলডসভা । 
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দেওয়ানী আদালতের বিন্যাস £ 

অপেক্ষাকৃত কম অর্থ জড়িত (400 পাউণ্ডের অধিক নয় ) দেওয়ানী 
মামলাগুলি প্রথমে কাউন্টি আদালতে (0০809 0০৮1) কুজ্ হয়|" 
এই কাউন্টি কিন্তু “এতিহাসিক' কাউন্টি অর্থাৎ স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত 
কাউন্টির সীমানার সামিল নয়। বিচারকাধ্যের জন্য ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলস্ 
এক একটি আদালত বিশিষ্ট পাচ শতের মত কাউন্টিতে বিভক্ত। 

কতকগুলি কাউন্টি লইয়৷ পঞ্চাশের অধিক সাঁকিট গঠিত হয় । 

প্রতিটি সাকিটে একজন করিয়া বিচারক থাকে । বর্তসানে এই 
সাকিট আদালতগুলিতে প্রায় 60 জন বিচারক কাউন্টির বিভিন্ন অংশে 

বিভিন্ন সময়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচারকাধ্য সম্পাদন করেন। বিচারকগণ 

অস্ততঃ 7? ব্সরের কর্খরত ব্যারিষ্টারদের মধ্য হইতে লর্ডচ্যান্সেলর কর্তৃক 
নিযুক্ত হন | এই আদালত হইতে আপীল হয় লগনস্থ উচ্চ আদালতে 
€ 7181) 0০০) । দূই বা ততোধিক বিচারকের নিকট আপীলের 
শুনানি হয় । যদি মামলাটি অধিকতর অর্থসংক্রান্ত হয় কাউন্টি কোর্টে না 
উঠিয়া সরাসরি হাইকোটে ই কজু হয় । সেখান হইতে আবার হাইকোটের 
আর একটি উচ্চশাখা উচ্চ আপীল আদালতে (০০৪ ০? /১995819 ) 
আঁপীলু করা যায়। হাইকোটের তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, চ্যান্পারী 
বিতাগ, রাজা বা রাণীর বিচার বিভাগ, এবং ইচ্ছাপত্র, বিবাহ বিচ্ছেদ ও 
নৌবাহিনী সংক্রান্ত বিচার বিতাগ । প্রতিটি বিভাগের বিচারকাধ্য উহার 
বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ এবং বিষয়বস্তু অনুযায়ী মামলাগুলি সংশিষ্ট বিভাগে 

উত্থাপিত হয় । সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে চ্যান্সারি বিভাগ ন্যায় 
বিচার (801 ) সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার পরিচান্ননা করে এবং 

এষ্টেট (85516 ) প্রশাসন, কোম্পানী ও দেউলিয়৷ সংক্রান্ত মামলার বিচার 
করে । সাধারণ দেওয়ানী মামলা আসে রাজ বা রাণীর বিচারবিভাগের 

নিকট । অপর বিভাগটিতে আনীত মামলার বিষয়বস্ত উহার আখ্য। হইতেই 
স্ুষ্পষ্ট । এই তিনটি বিভাগ হইতেই আপীল করা যায় আপীল 

আদালতের নিকট | এই আপীল আদালত (0০ ০01 ১0681 ) 

“9505 ০009 [২০115 ও হাইকোর্টের তিন বিভাগের সভাপতি 
সমেত আটজন লর্ড বিচারকদের (1,970 18511095 ) লুইয়া গঠিত হয় । 
ইহারা দৃই বা তিন বিভাগে বিভক্ত হইয়া বিচার করেন। বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সকলে একব্রও বিচার করেন | 
আপীল আদালতের উর্ধে লূর্ডসভা (170896 ০0 1.0709 ) যুক্তরাজ্য ও 

16 
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উত্তর আয়ালাণ্ডের উচ্চতম আপীল আদালত হিসাবে কাধ্য করে । সমগ্র 

লডসতা অবশ্য আদালত হিসাবে কাজ করে না, যদিও আইনত: সমস্ত 
সদস্যই অংশগ্রহণ করিবার অধিকারী । কাধ্যতঃ ইহা জুর্ড চ্যান্সেলর 

( সভাপতি ), 6 জন আইনজ্ঞ লর্ড বা 1 7:05 (10105 01 4112981 

10 01৫1885) এবং অন্য যে সব আইনজ্ঞ ও বিচারকাধ্যে অভিজ্ঞ লর্ড থাকেন 
এমন লডদের লইয়৷ গঠিত হয়| তবে সাধারণতঃ লর্ড চ্যান্সেলরের সভা- 

পৃতিত্বে লে লর্ডরাই বিচার করিয়া থাকেন ।* পরিশেষে আর একটি 

বিশেষ সব্বোচ্চ আপীল আদালতের উল্লেখ করা প্রয়োজন | ইহা 
হইল প্রিভি-কাউন্দিলের বিচারসংক্রান্ত কমিটি ( 18৭10181 001017711096 
০৫ 015 19155599110] )। ইহার অধিক্ষেত্র পৃব্র্বে খুবই ব্যাপক ছিল, 

কিন্ত উহা ক্রমান্বয়ে ক্ষীয়মান। পুনের্বে ইহা ভারত, আয়াল্যাও্, বিটিশ 
উপনিবেশ ও ডোমিনিয়ন সমূহের সব্র্বোচ্চ আদালত হইতে আনীত 
আপীল মামলা, এবং ইংল্যারণ্ডের ধন্্রীয় আদালতের মামলার সব্রবোচ্চ 
আপীল আদালত ছিল | বর্তমানে স্বাধীনোত্তর ভারত ও অধিকাংশ 
ডোঁমিনিয়নই ইহার এক্তিয়ার বজ্জ্রন করিয়াছে | বর্তমানে অবশিষ্ট ব্রিটিশ 

উপনিবেশ ও একটিমাত্র ডোমিনিয়ন নিউজিল্যাণ্ড ও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ও 

ইংল্যাণ্ডের ধন্দীয়ি আদাল্তগুলি সব্রোচ্চ আদালত হিসাবে ইহার এক্িয়ার 

স্বীকার করে । এছাড়া চ্যানেল দ্বীপগুলি, আইন অব্ ম্যান শ্বীপ ও 
যুদ্ধের সময় প্রাইজ আদালতগুলি (29 0০815 ) হইতে মামলার 

শুনানিও এখানে হয় | ইহা কিন্ত প্রচলিত অর্থে আদালত নয়, ইহ! 

* দেওয়ানী (৮11) মাফলার গতিপথ নিম্নরূপ 5 

সংক্ষিপ্ত এক্ডিয়ারের -৯সাফিট কেো্উ-১ তিন বিভাগ যুক্ত -৯ আপীল আদালত -৯ লর্ডসভা 
'আদালত (0০৮৮ (00651 উচ্চ আদালত (0০আ:৮ ০? ( 8096 

০01 321020021 0০৮3) (20 0০52 45101705919) ০: 10193) 

10110106198 ) ০£ 10950106 ) সীট 

€ কাউন্টি আদালত ) প্রিভি কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত 
০০৪৮5 ০০1 কমিটি 

(78010151  0:010237136655 

০01 12 ৮1 0০220011) 

[কেবলমাত্র ব্রিটিশ উপনিষেশ 
ভোখিনিক্বন প্রভৃতির সর্বোচ্চ 

আদালত হইতে বিশেষ ক্ষেত্রে 

চুড়ান্ত আগীল আঘাঁলত ] 
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রাজার প্রিভি কাউন্সিলের একটি কমিটি মাত্র যাহা লর্ডচ্যান্সেলর, প্রাক্তন 
লড চ্যান্সেলরগণ, আপীল লর্ডগণ, লর্ড প্রেসিডেন্ট অব্. দ্য কাউন্সিল, ও 
প্রিভি কাউন্সিলের অন্য কয়েকজন সদস্য ও ডোমিনিয়নগুলির কিছু বিচারক 
সবর্বসযমেত 20 জনের মত সদস্য লুইয়া গঠিত। কাধ্যতঃ লর্ড চ্যান্সেলর 

এবং আপীল লর্ডগণ, যে ডোমিনিয়ন বা উপনিবেশের মামলার শুনানি 
হয় সেখানকার বিচারকদের সাহায্যে কায্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। 
মামলার শুনানির পর কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে রায় দেয় না, তাহাদের 
সিদ্ধান্ত রাজার নিকট সুপারিশ ভাবে পেশ করে এবং তাহা কাউন্সিলের 

আদেশনামা ( 0£0675-10-00810] ) আকারে কাধ্যকরী করা হয়। 

যেহেতু সুপারিশগুলি নিবিচারে গৃহীত হইয়া থাকে এগুলিকে আঁসলে 
আদালতের বারই বলা যায়। প্রিতি কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত কমিটির 
অধিক্ষেত্র দেওয়ানী ও ফৌজদারী দুই বিভাগেই পরিব্যাপ্ত। তবে 
ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ইহার এক্ডিয়ার খুবই সংকৃচিত। মৌল অধিকার 
ও স্বাধীনতা ( 70709179012] 1181705 2010 £96৫0105 ) জড়িত ব্যাপার 

ছাড়া অন্য বিষয়ে আপীল করিতে হইলে আদালতের বিশেষ অনুমতির 
প্রয়োজন হয় এবং এই বিশেষ অনুমতি খুব বিরল ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়, 

কেননা জডিদিয়যাল কমিটি সাধারণ ফৌজদারী আপীল আদালত হিসাবে কাধ্য 
করিতে নারাজ | 

(9. 4১. 199. 91010, 0075010511009] 200 4১01071509055 

[,৪ছা+), (1971 ) 0,150) | তাছাড়া পৃবেরবেই বলা হইয়াছে যে সব দেশ 

হইতে কমিটির কাছে পূর্বে আপীল আসিত তাহাদের অনেকেই একে 
একে ইহার নিক আপীল প্রথা বজ্জন করিতেছে । 

উৎসংহারে একটি বিঘয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকধণ করা প্রয়োজন। 
তাহ। হইল্ যে দেওয়ানী এলাকার ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের বিচারব্যবস্থায় যেমন 
অযৌক্তিকতা, দীর্ধসত্রতা, ব্যয়বাছুল্য প্রভৃতি ক্রটি লক্ষ করা যায় ফৌজদারী 
বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে কিন্তু তেমনই বিপরীত গুণগুলি সহজেই চোখে 

পড়ে, অর্থাৎ এই' বিচার একাধারে ভ্রত পরিচালিত হয়, ইহা নিশ্চিত, ইহ॥ 

ব্যয়বছল নয় এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । 



244 বিদেশী রাষ্ট্রমূহের শাসনব্যবস্থা-_যুক্তরাজ্য 

90255150 1368017%9 

(1) 8110, &৮ 

(2) চাচা, চা: 

(3) *ম৪৫৩, £.0.9. & 
2711110৩, 0.0. 

(4) 01০, 4.৮. : 

(5) 100171185, %%,  £ 

(6) 06509, 4, : 

(7) 08০) 0.4. & 01005 

(8) 2165 & 38067 2 

(9) 11904619062 2 

(19) ছি, 2, 8010500) ও 

(11) মা... ৯206 £ 

(12) 1010 76৪1 £ 

০006 13111151) 99569]0, ০ 0০%610- 

100170?) 210 601. (1970), 09, 

13 & 15, 

06019 800 197201106 ০1 10০৫6]0) 

00501001000) (1961) 0175. 9 & 36, 

4001791001010081 1854+, 711) 1201), 

(1965) ০৮, 3 
£]1001000001010 10 09 1,871 01 006 

00750081100+ (1961) 005. 1, যু 
& 20৬. 

“2 200 016 00115016061010+, 310 

12010, 91] 

“05100 2110 4১0101115081196 [১971 

30 700, (1951) 

245101)65 0009170107610 07 01681 

31118101, (1954), ০, 111 

[16 0710709) 0005110000107, 200 

701). (1968), 00, 18, 21) 22. 

“0006 73101051) 20001080000 0116105 

(1967), 0, 2৬. 

“06119011106 07 185106 11) 

[70818170, 411) 1200. (1964) ০0. 6. 

“4১0201015081156 187) (1961) 

015, 5০7, 

1176 ৩৬ 19951011500) (1945) 

০1). 2 

আজাহার রাররগাহানানারাডারারা 
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ব্রিটেনে বিচার বিভাপ্পের সাগ্জনিক কীগামোর ছুক 
উচ্চ আদালতসমূহ 
(ও দা ০০//৮৩) নীতা? আদীলত 

শমুহ পাটি 
রড সত্তা ্রিডিকাউসিলের বিচার সংঘ টি 

(০০৮ ০/ 4/9090/5) €(০০৮// ০/ 27774 
৬ /10929/) 

€ //2% ০০//% 07/75/1099 

ঠা 

দিদি ৭ ঢান্সারি বি্তাগ ই বাহ খর 
নিটারনিছাগ (2০7০ 2/%7%) নৌবাহিনী সংক্ষান্ত বিভাগ | 

(%/ //775 ০/ ৫৮৪57 (/2/79827/9) 20/৮০৮০৬ ০৮ 
ূ 7275 4///5/2/7) /10/77/70/17 20/%/5107) 

দেওয়ানী € 0////) ফৌজদীরী (0/771701) 

সার্দিউ আদালত (0/70%/69%//) এসাইজ আদাঁলত 455/225) 

জেন আদীলতসমূহ (০০৮7//02/%) কৌয়ার্টার সেসন্স আদালত 
(সহক্ষি* এক্ডিয়ারের আদালত) (9/০//2% রি ) 

সংক্ষিণণ এক্িয়ারের আদালত সমুহ 
০৮০7৮/ ০///77/772/2)/////50/0/109 

জেপি গণ, স্টাইপেগডয়ারি ম্যাজিম্ট্রেটগণ 
পেটি পেপহ্স আদালত 



দশম অধ্যায় 
ব্রিটেনের দলীয় ব্যবসা 

(12 ১৩৫০]) 12) 13116281 ) 

রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি ও স্বরূপ : 
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে যে বর্তমান রাষ্ট্রে 

রাজনৈতিক দলের প্রকৃতি সব্বত্র একরূপ নয়। কোনও রাজনৈতিক দল 
অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত সংস্থারূপে পরিচিত, আবার কোনও দল 
নিদিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত, "দৃঢ় সংবদ্ধ, শৃঙ্খল্াবদ্ধ একটি কাধ্যয- 

করী প্রতিষ্ঠান । কোন কোন ক্ষেত্রে আবার রাজনৈতিক আদর্শের সহিত 
অর্থনৈতিক স্বার্থের সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি রাজনৈতিক দলের পরিচিতি 

ঘটে । তবে অর্থনৈতিক স্বার্থানুসারে সংগঠিত হউক অথবা রাজনৈতিক 
আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হউক, সকল রাজনৈতিক দলই মূলতঃ বছ-উদ্দেশ্য 
বিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক সংস্থা যাহারি ভিত্তি হইতেছে একা সাব্বজনীন 
সামাজিক মতবাদ, যে মতবাদ নিদিষ্ট নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে প্রচারিত 

ও প্রতিফলিত হয়| তবে স্মরণ রাখিতে হইবে রাজনৈতিক দলপ্রথা 

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহাধ অজ । দুটি বিশেষ উদ্দেশ্যের দিক 

হইতে ইহা অপরিহার্য | প্রথমতঃ, নাগরিকের সুষ্ঠভাবে শাসকগোষ্ডি 

নিবর্বাচন করার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। দ্বিতীয়তঃ, দলগুলিই নাগরিকদের 

রাজনৈতিক শিক্ষা দেয় এবং জনস্বার্থসম্পফিত নানা বিঘয়ে বিভিন্ন নীতির 

ভাল মন্দ দিকগুলি বুঝাইয়া দেয় | এখন রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে সে 

সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচন৷ প্রয়োজন | প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাক আইভরের 
(71০ [৮৩ ) ভাঘায় “রাজংনতিক দল হইল এমন একটি সংঘ যাহা 

কয়েকটি স্ুনিদ্দিট নীতির সমর্থনে সংগঠিত হয় এবং যাহা সরকারকে 

শাসনতন্ত্পম্মত উপায়ে এসব নীতির ধারক ও বাহক করিয়া তুলিতে চেষ্টা 

করে|” (428539০1900 01221156010) 5012১97 ০? 50006 

[110010165 0৫ 701105৮1110) 75 ০0108610001010911068109 16 6006৪- 

0189 10 100915 1176 0966117)1118170 06 £0%910100106 10 1521, 

“পুণ৩ 710৫৩) 3091৩-৮ 0, 396) | অন্য দুইজন গ্রন্থকার তাহাদের 

গ্রন্থে রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়াছেন,_-“এগুলি হইলু ভোটার- 

দের এক্সপ সমষ্টি বা সমাবেশ যাহারা জনস্বা্থসম্পকিত বিভিন্ন বিঘয়ে 
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মোটামুটি এক ধরণের মত পোঘণ করে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছারা 
সরকারের কর্তৃত্ব দখল করিতে চেষ্টা করে যাহাতে তাহারা নিজেদের 
মনোমত নীতি ও কম্মসূচি রূপায়িত করিতে সক্ষম হয় 1 দলগুলি কিন্ত 
সরকারের অংশ নয় | এমন কি তাহার সংবিধান বা দেশের আইনে অজ্ঞাত 

হইতে পারে । কিন্তু কাধ্যতঃ তাহারাই সরকারের কন্মপ্রচেষ্টার পরিচালিক। 
শক্তি জোগায় । 

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক জের ভূমিকা : 
বিশেষতঃ ব্িটেনের মত সংসদীয় গণতন্বব্যবস্থাযুক্ত দেশে রাজনৈতিক 

দলের ভুমিকা অতিমাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে রাজনৈতিক দলই কন্মসূচি 
রচনা করে, দলের নিব্বাচন প্রাথীদের মনোনয়ন দেয়, যাহারা এ কর্মসুচি 
কাষ্যকরী করার প্রয়াসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হিসাবেই ইহাদিগকে নিব্বাচক- 
মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করে এবং এই প্রার্থীরাই যাহাতে সংসদের 

অধিকসংখ্যক আসন লাভ করিয়া নিজ দলের ক্যাবিনেট গঠন করিয়া 
উহার মাধ্যমে দলের ঘোঘিত কন্পসুচি রূপায়িত করিতে সব্বপ্রযত্তে কন্ম- 
তৎপর হয়। এইভাবে রাজনৈতিক দল স্বরাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সেতু রচন৷ 
করে। রাজনৈতিক দলগুলি একদিকে নিব্বাচকমণ্ডলী অন্যদিকে ক্ষমতার 
ধারক ও বাহক পালামেণ্ট ও ক্যাবিনেটের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 
তবুও আইনে বা শাসনতন্বে তাহাদের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি নাই, যদিও পালা- 
মেণ্টের কাধ্যপদ্ধতি, এমন কি কমন্পসভার সদস্যদের আসনবিন্যাস 

ব্যবস্থায়, কমিটি গঠনে, প্রধানমন্ত্রী নিব্বাচনে ও ক্যাবিনেট গঠনে এবং 

বিরোধী নেতা নিব্বাচনে দলীয় ব্যবস্থার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট । দলপ্রথা বিলুপ্ত 

হইলে বিটিশ শাসনতহ্ের অধিকাংশ “কনভেনশন”ই অকেজো হইয়। 

পড়িবে এবং ইহার প্রকৃতিই অন্যব্ূপ হইয়া যাইবে । মহামহিম 

রাজার সরকার সংখ্যাগুরু পাটির সরকার এবং উহার প্রধানমন্ত্রী হইলেন 

উহারই নেতা | উক্ত সরকার এ পাটির কন্সূচি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর | 
আবার সংখ্যারধু বিরোধী পাটি সরকারের কর্মসূচির বিরোধিতা করিতে 
ও নিব্বাচকমণ্ডলীর কাছে উহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া ক্ষমতায় আসিতে 
বদ্ধপরিকর। পালামেণ্টে বিরোধী পার্টি ও উহার নেতার ভূমিকা সংসদীয় 
শাসনব্যবস্থার অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ | উহাকে “মহামহিম রাজার বিরোধী 
পক্ষ*' এই আখ্যা দেওয়া হয়। এককথায় ব্রিটেনের সংসদীয় শাসন- 

ক. 8. 085 ৫ লু, 22000 4 11০0525 হা 01 00570105219. 0৮. এড, 

প১. 295. 
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ব্যবস্থা সাধারণ ও স্বাভাবিক (170£109] ) অবস্থায় দুইটি রাজনৈতিক দলের; 

মধ্যে অবিরাম ও ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দিতামূলক সংগ্রাম বলা চলে। অধ্যাপক 
জেনিংস এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উক্তি করিয়াছেন,“বর্তমান বিটিশ 
শাসনতম্ত্রেরে বাস্তব সমীক্ষার শুরুতে ও শেঘেও পার্টি এবং মধ্যস্থলেও 

পার্টি, 1”* ব্রিটেনে দায়িত্বশীল (159১079101৩ ) শাসনব্যবস্থার পরি- 
প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব একপ্রকার অপরিহাধ। সেখানে 

সরকারকে টিকিয়া থাকিতে হইলে কমন্সসভায় একটি স্ুসংবদ্ধ, শুঙ্খলানু- 
গামী সংখ্যাগুরু সমর্কগোষ্টি থাকা আবশ্যিক । এরপসংখ্যক সমর্থক 
সাধারণ নিব্বাচনে যাহাতে জয়লাভ করিতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় 

সংগঠন, নিরবচ্ছিন্ন কন্মতৎপরতা একমাত্র জুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলই 

জোগান দিতে পারে । বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলি এমনই সুসংগঠিত যে 
একটি দলের পৃষ্ঠপোষকতা ( 0০%6চ) ছাড়া কোন প্রার্থীর পক্ষে নিব্বাচন 
বৈতরণী পার হওয়া একপ্রকার অসাধ্য | নির্দলীয় প্রার্থী ( [106261- 
৫62 ) অধুনা খুবই বিরল । নিব্বাচকমণ্ডলীও এখন প্রার্থীর যোগ্যতা 
বিচার অপেক্ষা প্রার্থী থে দলের সেই দলের কর্মসূচির বিচারেই ভোট দিয়া 
থাকে । নিববাচিত হইবার পর একজন সদস্য একটি দলের অনুগামী 
অর্থাৎ একপ্রকার নিবিচারে উক্ত দলের সব নীতি ও কাধ্য সমর্থন করিতে 

প্রতিশ্ণাতিবদ্ধ হিসাবেই কমন্সসভায় আসনগ্রহণ করেন । রাজনৈতিক দল 

না থাকিলে একদিকে যেমন কোন মন্ত্রিসভা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব 

সম্পাদন করিতে সক্ষম হয় না, অপরদিকে এক মন্ত্রিসভা কোন কারণে 

পদত্যাগ করিলে অন্য একটি বিকল্প সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত একটি 

সদস্যগোষ্ঠি থাকিতে পারে না, অর্থাৎ দায়িত্বশীল সংসদীয় শাসনব্যবস্থা 
অচল হইয়! পড়ে । ব্িটেনের সংসদীয় শাস্নব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের 
সব্বাস্বক ভূমিকা সম্বন্ধে প্রখ্যাত রাষ্টরবিজ্ঞানী রামজে মুর (7২৪0585 
7101) বলিয়াছেন,_-“দলের নেতৃত্বই প্রধানমন্ত্রীকে তাহার ব্যাপক ক্ষমতা 
দেয় : ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের একই পাটির সদস্য হওয়ার দরুণই ক্যাবিনেটের 

চরিত্র ও উদেশ্যের এঁক্য ; কমন্সসভায় একটি সুসংগঠিত সমধক দলের 

অবস্থিতিই ক্যাবিনেটকে উহায় কাধ্যপরিচালনা করিতে সক্ষম করে এবং 

পাশ পাপী পি ও পাশপাশি শশী শসা পপীশি পপি পিপিপি পিপাসা 

২ ].15740115811910 ওপছ5 ০ 56 32611910905668690 60৫8 2055৮ 
1958111 ৪0. 50.9. ছা 0216555 8:00 02150789 1106110 21510801220. 006 2019015.৮ - 
১ ভা, তু 150:05055, 47005 32855 9923856560৮ 0945) 0.2. 
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যখন দলের 55 থাকে ক্যাবিনেটকে সরকারের সমূহ কায্যক্ষেত্রে 

একনায়কত্ব প্রদান করে 11” প 

রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, ভূমিকা ও প্রকৃতি সম্যকরূপে অনুধাবন 

করিতে গেলে সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা৷ বাগনীয় | 
সপ্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (112য% ০১০ ) এই ভাবেই 
রাজনৈতিক দলের আলোচনা করিয়াছেন | তাহার মতে দলগুলিকে বিশেষজ্ঞ 
সংস্থা বলিয়া অভিহিত করা যায়, যাহাদের কাজ হইল সমষ্টগত সংস্থার 

মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারপক্বক আদর্শগত বা বৈষয়িক উদ্দেশ্য 
সাধনে তৎপর হওয়া । অতীতে একটি ভ্রন্তি ধারণ! প্রচলিত ছিল যে দল 

ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পক্ষে ধ্বংসাত্বক ! বর্তমান শতাব্দীতে এই ধারণার 

আমূল পরিবর্তন হইয়াছে! এখন যে সাব্বজনীন ধারণাটি বাষ্রবিজ্ঞানের 
সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত হইয়াছে তাহার মূল কথা হুইল গণতান্তিক নীতি ও 
পদ্ধতির অপরিহাষ অঙ্গ হিসাবে রাজনৈতিক দলের সব্বব্যাপী প্রভাব ও 

কার্যকারিতা | &* 00511800585, [০৮6০9 740 7৬0, 7১1201108 

79%51891 প্রমুখ রাষ্টবিজ্ঞানীগণ তাই মুক্তকণ্ঠে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা 

ও কাধ্যকলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন । বস্তুতঃ, 100521:501 
এর মতে উন্নত সমাজে স্বাধীনতা৷ ও দলব্যবস্থার মহামিলন হুইয়াছে£। 

ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা : 

পৃৰ্বেই ইহা! প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও শাসণ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা ও অগ্রগতির পিছনে যে উপাদানটির 
অবদান সব্বাধিক তাহা হইল দুইটি প্রধান দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের 
অস্তিত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়াভিত্তিক কাষ্যক্রম । দুইটি প্রধান রাজনৈতিক 
দল থাকার জন্য শুধু যে আইনসতাতে একটি স্থিতিশীল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই নহে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমগ্র নিব্বাচকমণ্ডলীর সন্মুখে 
সুষ্ঠু ও সুনিশ্চিত রাজনৈতিক বিকল্প মতামত ও কর্মসূচির উপস্থাপন৷ 
করিয়া রাজনৈতিক চেতনার সম্যক উন্মেষ ঘটায় | ইহার মুল্য কম নয়। 
বিশেষ করিয়া ফাঁন্সপ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে প্রচলিত বহুদল 
ব্যবস্থার অবশ্যস্তাবী ফলশ্র্তি হিসাবে ০০৪1110. সরকারের ব্যর্থ ভূমিকার 

1. 0, 24011 খানুণদা 91016922015 0505610250. (8:. 102.) 10. 116. 

2, 44105165820. 005 0805 55505122. 0০300106.++ 

30050557, *2০110081 08৮55.” (1954) 079. 424-25. 
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“পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সাথক রূপায়ণ সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না । 
1£80815100 0095 1001 10৮6 ০0811000৮--ইংল্যাণ্ড মিশ্র সরকার পছন্দ 

করে না।” ইহা একটি বহু প্রাচীন প্রবাদবাক্য এবং ইহা আজও 
'বছলাংশে স্বীকৃত । একমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে জাতীয় সঙ্কটের সময় যখন 
জাতীয় সরকার অর্থাৎ সকল দলের মিলিত সরকার চালু হয়। অধ্যাপক 
জেনিংস 1945 সালে প্রকাশিত তীহার “7005 0050 00105060000 

নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন বিগত একশত বৎসরের মধ্যে 28 বৎসর সংখ্যালঘু 
দলের সরকার চলিয়াছে ও 29 বৎসর মিশ্র ( ০০981790 ) সরকার 
চলিয়াছে । কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রিটেনে ছ্বিদলীয় প্রথার দিকে 
একটি জাতীয় ঝেশাক দেখা যায়| বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে শ্রমিক- 
দলের একটি শক্তিশালী দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর অল্প কিছু দিন 
ত্রিদলীয় অবস্থার স্যষ্টি হয় ; কিন্ত কিছু দিনের মধ্যেই উদারনৈতিক দলের 
বছসংখ্যক সদস্যই রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলে যোগ দেওয়ার ফলে উদার- 
নৈতিক দল একটি নগণ্য দলে পর্ধবসিত হয় এবং কাধ্যতঃ দ্বিদলীয় 
প্রথাই ফিরিয়া আসে 1 এক সময়ে 17151) 86009091150 7810” নামে 

একটি দল বিশেষ অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছিল কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তনে 
বিলুপ্ত হয়। এখন ব্রিটেনে একটি কমিউনিষ্ট (09011000150 ৮৪10 ) 
দল বর্তমান, কিন্ত এ পধন্ত উহার প্রতিনিধিসংখ্যা এতই নগণ্য থাকিয়াছে 
যে রাজনৈতিক দিক হইতে উহা ধর্তব্ই নয়। পৃৰব্র্বে যেমন রক্ষণশীল 
( ০909275865৩ ) ও উদারনৈতিক (1489191 ) এই দুইটি প্রধান দল 
ছিল, বর্তমানে রক্ষণশীল ও শ্রমিক এই দুইটি প্রধান দল হইয়াছে । 
নিব্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা প্রধানতঃ ইহাদের মধ্যেই হইয়া থাকে 1 

ব্রিটেনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা অবশ্য একটি এতিহাসিক আকস্মিক ঘটনা 

ছাড়া কিছু নয়! বর্তমানে ব্রিটনে প্রচলিত নিব্বাচনী পদ্ধতির মধ্যেই 

ইহার মূল নিহিত আছে । এক সদস্য বিশিষ্ট নিব্বাচনী এলাকা (327816 

হ06100 61606018] ৫1917100) ও সব্বাধিক ভোট প্রাপ্তিতে নিব্বাচন প্রথার 
আওতায় তৃতীয় দলের প্রার্থীদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা 
খুবই দুঃসাধ্য । উহার প্রার্থীরা কয়েকটি নিব্বাচনী এলাকায় হয়তো 
নিব্বাচিত হইতে পারে, কিন্তু পালামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের আশা! 

সুদূর পরাহত। এই অবস্থায় বিটিশ রাজনীতিতে তৃতীয় দলের বিশেষ 
কোন ভূমিকা বা গুরুত্ব থাকে না। ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম দুইটি প্রধান 
দলের মধ্যেই সীমিত থাকে। তাছাড়া এ্রঁতিহ্য ও ধারাবাহিকতার সূত্রে 
ন্বিটিশ অনগণের তথা, ভোঁটদাতীদের যে মানসিকতা দৃঢ়মূল হইয়াছে 
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তাহার আলোকে বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে ব্রিটেনের 

রাজনৈতিক কাঠামোতে দূই দলের অস্তিত্বই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত 
এই মানসিকতা সূত্রে প্রতিটি সাধারণ নিব্বাচন মূলতঃ দুইটি বিকল্প ও 
সম্তাব্য সরকারের মধ্যে সুস্থ্য, সজীব ও প্রাণচঞ্চল প্রতিদ্বন্িতামুলক এক 

ক্রীড়ানুষ্ঠান তুল্য । এই শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রাণীর বিরোধীদল তাই 
রাজা বা রাণীর বিকল্প সরকাররূপে পরিচিত এবং এই সূত্রেই ইহার এত 
'মধাদা ও গুরুত্ব । সম্ভবতঃ এখানেই ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার সাথে 
অন্যান্য রাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার মূলগত পার্থক্য | তৃতীয় দলের ভূমিক৷ 
তখনই উল্লেখযোগ্য যখন প্রধান দুই দলের একটি ভাঙ্গন বা অবলুপ্তির 
পথে যায় । যেমন, উদারনৈতিক দলের (1166181 78 ) পতনের 

সোপানে শ্রমিক দলের (19৮০ চারে ) আবির্তাব দ্বিদলীয় ব্যবস্থার 
ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করিয়াছে | ব্রিটেনের সাম্পতিক নির্বাচনী 
ইতিহাস এই নীতিকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত করিয়াছে | 1970 
সালের নিব্বাচনের ফলাফলও একই সাক্ষ্য বহন করে। খুব সম্পতি 
অবশ্য ছোটিখাট দূ একটি উপনিব্বাচনে উদারনৈতিক দলের প্রার্থী নিক্বাচিত 
হইয়াছেন । তবে এই জয়লাভের বিশেঘ কোন তাৎপর্য আছে বলিয়। 
মনে হয় না। 

ব্রিটেনের রাজনৈত্তিক দলব্যবস্থার এতিহাদিক পরিক্রম! : 

যতদিন পার্লামেণ্টের ভূমিকা ছিল কেবল রাজার পরামর্শদাতা সংস্থার, 
কর্তৃত্বের অধিকারীর নয় ততদিন দলব্যবস্থার প্রশ্বই ছিল না। কেননা 
দলব্যবস্থা চালু হইলে দুইটি শতের পূরণ প্রয়োজন হয়,_-(1) পালামেণ্টকে 
পুরোপুরি একটি আইনসভাঁয় পরিণত হইতে হইবে, যাহা ব্িটেনে সপ্তদশ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়াদ্ধের পৃক্র্বে ঘটে নাই। (2) এমন কিছু রাজনৈতিক 
বিতকমূলক প্রশ বর্তমান থাকা প্রয়োজন যাহার ভিত্তিতে ভিন্নযতাবলহ্বী 
রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিতে পারে । ব্রিটেনে এ একই সময়ে এই 

অবস্থার স্ষ্টি হয় এবং রাজা দ্বিতীয় জেমস্কে সমর্থনের প্রশে টোরি 
€ 075 ) ও হুইগ (7118 ) নামে দুইটি দলের আবির্তীব ঘটে। ক্রমে 
টোরিরা পল্লী অঞ্চলের অভিজাত, সামন্ত শেণীর সমর্থক হয় এবং হুইগর! 
শহরাঞ্চলের উদীয়মান ব্যবসায়ী সম্পৃদায়ের ( 1451০800116 01895 ) প্রবক্ত 
হইয়া দাঁড়ায়। পরে অবশ্য তাহাদের মধ্যে মতাদশের পার্থক্যহেতু 
সীমারেখা ক্রমাগত পরিবন্তিত হইয়াছে । তবে মোটামুটি তাবে বন। যায় 
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একদল এতিহ্য, স্থিতিস্বাপকতা, শাসনকত্তৃত্বের সমর্থক, অন্যদল সংস্কার», 
প্রতি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে ৷ 

1832 সালের সংস্কার আইনের পৃব্বে আধুনিক অর্থে রাজনৈতিকদল 
ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও প্রচলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়, যদিও ইহার উৎপত্তি সুদূর 

অতীতে নিহিত । স্যার আইভর জেনিংসের মতে রিফর্মেশন ( £২০7- 
[781307) ) এবং তাহার কফলশ্তি হিসাবে গীর্জার দল (00810. 2৭15 ) 
হিসাবে টোরিদলের আবিভাবের মধ্যে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গোড়াপত্তন 

লক্ষ করা যায়। তবে সাধারণতঃ স্টুয়াট রাজবংশের ( 9089119 ) 
পুনরানয়নের ( [২56০1810910 ) সময়কেই প্রসঙ্গে চিহ্ত করা হয়| 

তখন টোরিদলু রাজার সমর্থক ছিল, আর হুইগদল ছিল পার্লামেণ্টের 

মুখপাত্র | তবে 1689 খুষ্টাব্দে গৌরবময় বিগ্বের অবসান ও পালামেণ্টের 
চূড়ান্ত জয়লাভের সাথে সাথে এই পার্থক্য অর্থহীন হুইয়৷ পড়ে। ফরাসী 
বিপ্রবের প্রভাব নূতন পার্লামেন্টের উপর পরিলক্ষিত হয় এবং সব প্রথম 
রক্ষণশীল ও উদারপন্থী মতবাদের পার্থক্য সূচিত হয় | যদিও 1832 সন 
পধন্ত দুই দলই মূলতঃ অভিজাততান্ত্িক ( ৪115908010 ) ও কয়েকটি 
বড় পরিবারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল | শিল্পবিপ্রবের ফলে এই দুই দলের 
প্রকৃতিগত পরিবর্তন শুরু হয়। ইহার ফলে উৎপাদনকারী (3009:00- 
০০1৩5) ও শ্রমিকদের .মধ্যে এক দ্বন্দমূলুক সম্পকের সুচনা লক্ষ 
করা যায় । 1832 সনের সংস্কার আইনের উপর বিতকের সময় 

পালামেণ্টের অভ্যন্তরে দুই প্রধান দলের পার্থক্য ও দ্বন্দ স্ুস্পঞ্টরূপে 
পরিলক্ষিত হয় । সংস্কার আইনের ফলে ভোটাধিকার সীম প্রসারিত হয় । 
ইহার ফলে সম্প্সারিত ক্ষেত্রে নিব্্বাচনসংক্রান্ত আবেদন অবশ্যন্তাবী 

হইয়া পড়ে । পালামেণ্টের প্রার্থীগণ এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় রাজনৈতিক 

সংস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে হুইগদল 
উদারনৈতিক (719618] ) নামে পরিচিত হইতে শুরু করিল, এবং টোরিদল 
রক্ষণশীল (0905615811% ) নাম পরিগ্রহ করিল | শতাব্দী শেষ হওয়ার 
সাথে সাথে শ্রমিকদল (7.৪৮০1 1৪1) ব্রিটেনের রাজনৈতিক রঙগমঞ্চে 

আবির্ভূত হইল ও 1922 সালে উদারনৈতিক দলকে স্থানচ্যুত করিয়। 
দ্বিতীয় বৃহৎ দল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিল | | 

অতএব দেখা যাইতেছে ষে ভোটাধিকার সম্প্রসারণের সাথে সাথে 

অথবা গণতভিত্তিক সরকারের আবির্ভাবের সাথে সাথে ঝবিটেনের রাজনৈতিক 
দলব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে । এই পরিবর্তনের চারটি ধাপ. 
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লক্ষ করা যায়। প্রথম ধাপ 1832 সালের সংস্কার আইনের সাথে সূচিত 
হয় ইহা! পুব্বেই দেখান হইয়াছে । জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত্তি. 
হিসাবে সব্বপ্রথম দুইটি বৃহৎ রাজনৈতিক সংস্থা এই সময় আবির্ভূত হয়,_ 
রক্ষণশীল দল কর্তৃক স্থাপিত 08:1090 018 এবং উদারনৈতিক দল কর্তৃক 
স্থাপিত ০০ 0189 | এই দুই সংস্থাই মুলত; পালামেণ্টের সদস্য 
বা নিব্বাচনপ্রার্থী, প্রাদেশিক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হইয়াছিল । 
ইহাদের কাজ ছিল প্রধানতঃ স্থানীয় সংগঠনগুলির মধ্যে সমনৃয় সাধন 

করা এবং স্থানীয় ও পার্লামেণ্টের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যোগসত্র 
রচনা করা | দলব্যবস্থার বিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপে দেখা যায় স্থানীয় 
রেজিষ্টীকরণ সংস্থাগুনির জাতীয় সংস্থার সাথে একীকরণ (00100 )। 

এইভাবে 1861 সালে 1496915] 19519186100 4£১5509০181101 এবং 186? 

সনে 180101091 [00101) ০? (010567201৮5 2100 001150160610172] 

95001207005 এর স্ত্রপাত হয়; অর্থাৎ এইভাবে জাতীয় নিব্বাচনী 

সংস্কার গোড়া পত্তন হয় এবং দলগুলি একটি জাতীয় রূপ লাত করে। 
তৃতীয় ধাপে লক্ষ করা যায় ইহারই সম্প্সারণ ও দৃঢ়মূল রূপান্তর | 
সাংগঠনিক দিক হইতে প্রভূত পরিবস্তন সাধিত হয় । প্রতিনিধিমূলক 
সদস্যসংস্থা, নিদ্দিষ্ট কার্যাবলী, দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো, এমন কি দলীর 
আমলাতত্ত্রেরেও সূচনা হয়। তবুও 186? সালের সংস্কার আইনের 
( 2০০80) 4১০ ০1 1967 ) পরও বর্তমান অর্থে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা 
পরিপূরণ রূপ লাভ করে নাই। গণতান্ত্রিক কাঠামো৷ থাকিলেও গণতান্ত্রিক 
নীতি নিদ্ধারণ পদ্ধতির সূচনা তখনও হয় নাই। চতুর্থ ধাপে এটি লক্ষ 
করা যায়। আয়ালাগ্ডকে স্বায়ভশাসন দেবার প্রশ্ে [70116 [২1৩ 
73111 কে কেন্র করিয়া যে বিতর্কের সূচনা হয় তাহার ফলে ব্রিটেনের 
রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে একটি পুনবিন্যাস সুচিত হয় । উদারনৈতিক 
ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে শ্রেণীগত চরিত্রের দূঢ়তর পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয় | 

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে নিব্বাচকমণ্লীর সম্পূসারণের পৃর্ৰে 
প্রায় 200 বৎসর যাবৎ ইংল্যাণ্ডে পুরাপুরি জাতীয় রাজনৈতিক দল বলিতে 
কিছু ছিল না। পার্লামেণ্টের বাহিরে কোন দলীয় সংগঠনও ছিল না। 
একমাত্র শহরবাসী শ্রমিকশ্রেণীর নিব্বাচকমণ্ডলীতে অন্তুক্তির পর 
নিব্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপক সম্পূসারণের পরই দলীয় ব্যবস্থার একটি সুসংহত, 
দৃঢ়, জাতীয় সংগঠনের সূত্রপাত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে..পারে, 

উদারনৈতিক দল ইহার সাংগঠনিক বিস্তার ও জাতীয়করণে সচেষ্ট - না: 
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থাকার জন্যই অবলুপ্তির পথে যাইতে বাধ্য হয় । রক্ষণশীল দলও 1950 
সালের আগে এ ব্যাপারে সবিশেষ সাফল্য দেখাইতে পারে নাই। ল€ 
উল্টনের (1,০10 ০০1০০ ) সাংগঠনিক নেতৃত্বের জন্যই এই দল শ্রমিক 
দলের ন্যায় এক সুষ্ঠু জাতীয়রূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় । 

একথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রায় সকল গণতাগ্ত্িক রাষ্ট্রেই 
রাজনৈতিক দলপ্রথার উত্থানের পিছনে আছে ক্রমসম্পসারণশীল এবং 
কালক্রমে সাক্বজনীন ভোটাধিকার নীতি । এই প্রসঙ্গে . 0. 899 এর 
নিম়ুলিখিত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য,_-16%50. 10 ০0000155 501) ৪3 

1310211 5170106 006 7081119770100215 50866 1780 69010 17990710190 00 

66 05010091281 11655 16 ড95 100 10591 109591015 (0 1210016 016 

01:02 59058 01 00191761251 97011615 10 1180 ০০০০6 [9011- 

(10811 51810190901 11]. (106 €36115101) 01 10115 0210 010150+?,৯ 

ব্রিটিশ দলব্যবস্থার প্রকৃতি : 
ঝব্িটেনেই দুই প্রধান দলের মধ্যে বর্তমানে (1975 ) শ্রমিক দল 

(799০1 721 ) শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং বিরোধী দল হিসাবে 
রক্ষণশীল দল (00050211%০ 78115 ) সাংগঠনিক দিক হইতে অনেকাংশে 
সদৃশ । দুই দলই যথেষ্ট পরিমাণে কেন্দ্রীভূত, এবং দুইটি দলই সামগ্রিক 
অর্থে জাতীয় দল । নীতি নিদ্ধারণের ক্ষেত্রে দুই দলই মূলতঃ শীর্ঘনেতৃত্বকে 
এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করে । তবু সাধারণভাবে একথা বোধহয় 
বলা যায় যে শ্রমিকদল অপেক্ষাকৃত অধিকতাবে সাধারণ মানুঘকে 
স্পর্শ করে এবং এই দলের সংগঠন অধিকতর গণভিত্তিক। তবে আপাত: 
সাদৃশ্য ছাড়া ইহাদের মধ্যে মূলগত পাথক্য প্রচুর 

প্রতিহাসিক দিক হইতে দেখিতে গেলে হুইগদল ( ৮/17185 ) রাজার 

ক্ষমতা হাস এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতাবদ্ধির পক্ষপাতী ছিল। তাহাদের 
পিছনে শহরবাপী € 8015987) 70081860100 ) এবং ব্যবসারী শ্রেণীর 

( 10610810116 ) সমর্থন ছিল। তাহা ছাড়াও কিছুসংখ্যক জমিদারবংশও 

ইহাদের পিছনে ছিল । অপরদিকে টোরিগণ (101765 ) 08000110150 

বিশ্বাপী ছিল এবং প্রাচীন রাজতণ্বের সমর্থক ছিল। তাহারা রাজার 

প্রশুরিক অধিকার (101506 10) নীতিতে বিশ্বাস করিত এবং 

0. 85, ৮০ 6103, 79876558130 101589515 0:012199+, 4৮১ 0. 

1958, 2 220. 
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অভিজাত শ্রেণীর (০901 ) কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিল। 
ইহাদের সমর্থকদের মধ্যে ছিল অধিকাংশ জমিদারশ্রেণী এবং বিপুল 
সংখ্যক একচেটিয়া পুজিপতি ও রাজবংশের পেটোয়া সমর্ধনপুষ্ট ব্যবসায়ী 
শ্রেণী । টোরিদের তুলনায় হুইগগণ অধিকমাত্রায় অবাধ প্রতিযোগিতা 
ও উদারপন্থী সরকার গঠনের পক্ষপাতী ছিল। অবশ্য ইহাদের কেহই 
নিজেদের স্বাথসিদ্ধির জন্য বিপ্রবের পন্থা সমর্থন করে নাই |] অষ্টাদশ 

শতাব্দীতে বৃটিশরাজনীতি যখন অকর্মণ্যতা ও দুনীতির পঞ্ষিল আবর্তে 
বিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সাময়িকভাবে টোরিদলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত 
প্রার হয় । উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাদের পুনরুথান হয় এবং ইহাদের 
কাঠামোর ভিত্তিতে বর্তমান রক্ষণশীল দল (0010190786৩ 7১৪1 ) 

বিটিশ রাজনীতির এক বৃহৎ অংশীদার হিসাবে নিজের দাবি প্রতিচিত 
করে। হুইগদল উদারনৈতিক দলে (1-1৮9151 2৪ ) বুপান্তরিত হয়| 
বিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে শ্রমিক দলের (1৪৮০৮ ৮৪1৮ ) প্রতিষ্ঠা হয় 
প্রধানতঃ শ্রমিক আন্দোলনকে অবলম্বন করিয়া এবং অচিরেই এই দল 
উদারপন্থী দলকে স্থানচ্যুত করিয়া ব্রিটেনের রাজনৈতিক মানচিত্রে দুইদল 
প্রথার অন্যতম অংশীদার বা স্তম্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, ব্রিটেনে এককেন্ত্রিক রার্ী কাঠামোর 
পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সংগঠনও এক অভিনব সংহতি ও জাতীয় চরিত্র লাভ 
করিয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্রের দলব্যবস্থার সহিত ব্রিটেনের দলব্যবস্থার 

এইখানেই মূলগত পার্থক্য । খ্রিটেনের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দুই দলই 
নেতৃত্ব ও নীতি নির্ধারণে ( 15806151)10 ৪00 70০011০5 ) সাহয্যি করে । 

প্রতিটি পালামেন্টীয় নিব্বাচন বস্ততঃ একাটি জাতীয় নিক্বাচন এবং 
নিক্বাচকমণ্লীর কাছে দূই বিকল্প আদশ ও নীতির মধ্যে সরাসরি পছন্দের 

এক অপূর্ব সুযোগ আনে | সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করিলেও এবং 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের (05015101) 170970105 ) প্রধান দাবিদার হইলেও রাজা ব। 

রাণীর বিরোধীদলের কাধ্যকরী ভূমিকা মোটেই উপেক্ষণীয়' নয় । বোঝা- 
পড়া ও সমনৃয়ের ভিভ্তিতে পরিচালিত এই সরকারী কাধ্যপদ্ধতির মধ্যে 

সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় রাজনীতির ধারাবাহিকতা ও 
নিরবচ্ছিন্নতা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তবে আদর্শ, নীতি ও ভূমিকার 
দিক হইতে দূইদলের মধ্যে পার্থক্য বেশ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত । রক্ষণশীল 
দল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মৌন বুপটি ও ধারাবাহিকতা 
সংরক্ষণে প্রয়াসী এবং আকস্মিক পরিবর্তন ও হিংসাত্বক কাধ্যকলাপের: 
পক্ষপাতী নহে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই দলের বজব্য--সমাছজতন্তর, অর্থ- 
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নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনার বিপক্ষে | তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও শ্রমিক- 
দলের স্যষ্ট সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে এই দলকে প্রাচীন 
নীতি ও আদর্শের যথেষ্ট সংশোধন করিতে হইয়াছে । তবে তাহা 
প্রধানত: নিব্বাচনী কলাকৌশলের দৃষ্টিতঙ্গি হইতে, আদর্শগততাবে নহে । 
বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই দল সকল সময়ই জাতীয়তাবাদী এবং 

সামাজ্যবাদী | অপরপক্ষে, শ্রমিকদল গণতাদ্বিক সমাজতন্বাদে বিশ্বাসী, 
যদিও ইহাদের নীতি ও কন্সূচির সাথে মাক-ীয় দশনের প্রচুর পাথক্য 
এমন কি বিরোধ আছে। ইহাদের প্রধান লক্ষ্য ব্িটেনে একটি সমাজ- 
কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ( ৮/619ি:5 91806) প্রতিষ্ঠা করা এবং এই উদ্দেশ্যে 

প্রধান মৌল শিল্পগুলির জাতীয়করণ করা । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাব্বিক 
নিয়ন্ত্রণ ইহাদের কাম্য নহে, তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যম সরকারী নীতি. 
অনুযায়ী অনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করা ইহাদের অন্যতম মুখ্য 
উদ্দেশ্য | এই দলের বৈদেশিক নীতি সহজে বিশেষণ করা যায় না। 
এক্ষেত্রে ইহাদের ঘোধিত নীতির সাথে সরকার গঠনের পর, বাস্তব কাধা- 

পদ্ধতির অনেক অমিল একাধিকবার লক্ষ করা গিয়াছে । সাধারণভাবে 
এই' দল বৈদেশিকক্ষেত্রে বথেষ্ট উদারপন্থী এবং সামাজ্যবাদ বিরোধী । 

ব্রিটিশ ও মাকিন ছলব্যবস্থার তুলনা : 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে ব্রিটেনের দল- 

ব্যবস্থার প্রকৃতি ও ভূমিকার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হইবে । বলাই বাহুল্য, 
নিজ নিজ রাজনৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরে দুই দেশের রাজনৈতিক দলগুলি 
মূলতঃ পৃথক ভূমিকা পালন করে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ব্রিটেনে 

দলীয় সরকার বিদ্যমান, যাহা মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া বায় না। দুই 
দেশেই প্রধানতঃ দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত, অর্থাৎ দুই প্রধান বা বৃহৎ 
দলের মধ্যেই নিব্বাচকমণ্ডলীর পছন্দ ও সরকার গঠন ও পরিচালনার 
দায়িত্ব সীমিত থাকে এবং তত্বগতভাবে তাঁহাদের কাধ্যাবলী জমগোত্রীয়, 
যদিও দুই দেশেই আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দিক হইতে নগণ্য দলের 
অস্তিত্ব দেখা যাঁয় | দুই দেশেই দলব্যবস্থা শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত নয় 
এবং একটি প্রায় আধুনিক প্রতিষ্ঠান। দ্বিদল প্রথার দৃঢ়মূল কন্মতৎপরতার 
পিছনে সামাজিক অবস্থা ও চেতনার পার্থক্য .থাকিলেও এতিহ্যগত ও 
চরিব্রগতভাবে দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে একটি আপোসের প্রচেষ্টা 
ও অনুভূতি বিদ্যমান এবং ইহারা সমাজের মৌল বিষয়ের উপর বোঝা- 
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পড়ার ব্যাপারে প্রায় সমমতাবলম্বী। স্থায়ী সরকার গঠনের তাগিদে দুই 
রাষ্ট্রেইি কাধ্যকরা, তবে ব্রিটেনে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
অধিকতর জরুরী | তাছাড়া আছে দুই রাষ্ট্রের বিশেষ নির্বাচনী পদ্ধতি । 
এখানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সহিত ইঙ্গ-মাকিন ব্যবস্থার পার্থক্য সুস্পষ্ট । 
এত মিল থাকা সত্বেও দুই রাষ্ট্রের দলব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর ও 
তাৎপবপূর্ণ। 

বিটেনে সরকারী কাধ্যক্রম ও রাজনৈতিক পদ্ধতির সহিত দল- 

ব্যবস্থার অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বেশী দিন না হইলেও দৃঢ়তাবে 
প্রতিষ্ঠিত । পালামেণ্টায় শাসনের শর্ত ও রীতিনীতি অনুযায়ী এখানে 
সরকার ও বিরোধী দলের যুগপৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূষিকা কেহই অস্বীকার 
করিতে পারে না। বিরোধী দল বেহেতু বিকল্প সরকার, তাহাদের প্রভাব 
ও ভূমিকা প্রশ্বাতীত। প্রথম ও ছিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোয়ালিশন 
€০০9811%100 ) সরকার বা অন্য জাতীয় সঙ্কটকালে সংখ্যালঘু ( 1017905 ) 
সরকারের অভিজ্ঞতনি কথা বাদ দিলে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের 
পারম্পরিক ছন্দ কেবল স্বীকৃত তাহাই নয়, সরকারী কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে 
অপরিহার্ধও বটে। অপরপক্ষে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনার 
সময়েই দলীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রণেতাদের মনোভাব বেশ কঠোর ছিল 
এবং তাহা অনেকাংশে মাকিন সরকারের কার্যযপদ্ধতিকে প্রভাবিত করিয়া- 
ছিল । মাকিন সংবিধানের মূল শীতি ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণের এবং ভারসাম্য 
নীতির ( 0605 ৪79 চ8181)055 ) দ্বারা প্রভাবিত। ব্রিটেনের ন্যায় 

কেন্দ্রীকৃত সুসংগঠিত -দলীয় ব্যবস্থা এবং জাতীয়স্তরে সরকারের সহিত 

তাহার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাই কোন সময়ই স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নাই। 
অবশ্য একথা সত্য যে বিংশ শতাব্দীতে দলীয় ব্যবস্থার ক্রমবদ্ধমান 
প্রভাবে মাকিন সরকারী কাঠামো ও কাধ্যপদ্ধতির মধ্যে একটা সমনৃয় 
ও যোগস্ত্র রচিত হইয়াছে । তবে এস্ত্র যথেষ্ট সুদৃঢ় নয় । এখানকার 

দলগুলি মূলতঃ অবিন্যস্ত ও স্থানীয় স্বার্থপ্রতাবিত হওয়ার জন্য সরকার 
পরিচালনার ক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব নিরূপণ করা খুব সহজসাধ্য নহে । 

এই কারণে মাকিন সরকারকে দলীয় সরকার না বলিয়া ব্যক্তিশাসিত 
সরকার বলাই ভাল | 11০010) 5108৬ এর মতে1-_- 4১700610080) 

0০017017610 19 50910107910 69 12015100215 19010610021 ৮9 

2. 0151০0120 509 ৭ ৫ ৭810-0565809 [0910100:90. 1492092 8968 

2১, 32, | | 
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2805৮, এই কারণে ব্রিটেনে যে অর্থে দায়িত্বশীল সরকার প্রচলিত, 
মাকিন যুক্তরার্টে অবশ্যই তাহা পাওয়া যায় না। ওখানে সামগ্রিক 
দায়িত্বের পরিবর্তে ব্যক্তিগত, স্বাধীন দায়িত্বের সন্ধান পাওয়া যায় । এই 
দায়িত্ব নিব্বাচকমণ্ডলীর কাছে 1 +736680 01 05581] 19501051011 

99651660791 2100 0801010) 85 17) 73116511) 01069 9885 10: 006 

008050 909055 ৪. 881169 ০ 11067901706, 67109] 15100251)11- 

095 090/56. 016০6-1)010615 2170 11)617 10811100181 00115110001)0165.58 

অনেক সময় একথা বলা হয় যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 7২609011081 ও 
1907007811০ দলের তুলনায় ব্রিটেনের 09135918016 ও [৪৮০৬ দলের 

মধ্যে আদর্শ ও নীতিগত পার্ক্য অনেক স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত, অর্থাৎ 
এই যুক্তি অনুসারে শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যে পার্ক্য গুণগত, কিন্ত 
রিপাব্রিক্যান ও ডেমোক্র্যাট দলের যধ্যে পার্থক্য অস্পষ্ট ও পরিমানগত । 

অনেক সমালোচকের মতে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই দলের মধ্যে নামগত 
ছাড়া আর কোনও পার্থক্য নাই । বলা বাহুল্য, এই যুক্তি সম্পূর্ণ গ্রহণ- 
বোগ্য নয়। শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের মধ্যেও সরকারী নীতির মৌল 
ব্যাপারে প্রচুর বোঝাপড়া লক্ষ্য করা গিয়াছে । বরং বলা যাইতে পারে, 
দুই দেশেই দূটি দল সংঘাত অপেক্ষা সমঝোতা বা বোঝাপড়ার উপর বেশী 
গুরুত্ব আরোপ করে । যেটুকু পার্থক্য সূচিত হয় তাহা নিতান্তই মাব্রাগত | 
ব্রিটেনে অপেক্ষাকৃত বেশী অর্থনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে দলগুলি 
সংগঠিত ও পরিচালিত হয় | 581)06] 7399 অবশ্য মনে করেন যে 

শ্রমিক দলের “পশ্চাদপসরণ' ও রক্ষণশীল দলের “মগ্রগতির' ফলে দই 
দলের মব্যে আদশগত পার্থক্য অনেকাংশে কমিয়া একটি সাধারণ 
আদশগত কেন্দ্রবিন্দূতৈে অবস্থান করিলেও (€ যেমন কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র এবং 
নিয়ন্িত ও পরিচালিত অর্থনীতি ) এই দুই দলের মধ্যে এখনও নীতিগত 
বিভেদ ও শ্রেণীভিত্তিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । এই পার্থক্য যে কেবল 
“অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য” বনাম “শ্রেণীহীন সমাজ*কে কেন্দ্র 
করিয়া আবন্তিত হইতেছে তাহা নহে । এমন কি শাসনতান্িক সরকারের 
কাধ্যকারিতা ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কেও সূচিত হইতেছে 1 তুলনায়, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই আদর্শগত সংঘাত অনেক কম। ইহার অর্থ অবশ্য 
কখনই এই নয় যে শ্রমিক দলের সাথে “ডেমোক্র্যাট” দলের, অথবা 

প্রা ৮ সাল 

1. 21018, 0. 92. 

2. 98100551 73661 2. “24০02 3216187 ০116308,৮ (1966) 7. 386 
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রক্ষণশীল দলের সহিত 'রিপার্নিক্যান' দলের কোন মূলগত সাদৃশ্য আছে। 
অবশ্য সাধারণ মাকিন নাগরিকের কাছে, দুই রাজনৈতিক দল দুই বিভিন্ন . 
ও পৃথক আদশ ও স্বার্থগোষ্টির প্রতীক । 

সম্ভবতঃ দুই দেশের রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় সব্্ব প্রধান পাথক্য সূচিত 
হয় তাহাদের সাংগঠনিক বেশিষ্ট্যকে কেন্্র করিয়া । বিটেনে দলগুলি 

স্থসংহত, যথাযথভাবে সংগঠিত, কেন্দ্রীভূত, অথচ রা্ব্যাপী বিস্তৃত। 
ইহাদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবন্তিতা প্রথর এবং সদস্যদের উপর প্রভাব ও 
কর্ত্ত্ব যথেষ্ট, যদিও এ ব্যাপারে রক্ষণশীল দলের তুলনায় শ্রমিক দলের 
কৃতিত্ব অনেক বেশী | পক্ষান্তরে মাকিন দলগুলি বিকেন্দ্রীকৃত, স্থানীয় 
স্বার্থ প্রভাবিত ও অবিন্যস্ত এবং ইহাদের নিয়মশৃঙ্খলাবোধ অতিমাত্রায় 
কম । সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে যেমন বহু বিভাগ দেখা যায়, তেমনই 
কাধ্যকলাপের মধ্যেও কোনও এক্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না । 
দলীয় পদ্ধতি এবং নিয়মকানূনের মধ্যেও অনেক পার্থক্য লক্ষ করা যায় । 
ব্রিটেনে পার্লামেণ্টীয় ( সংসদীয় ) দল যেমনই শক্তিশালী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কংগ্রেসীয় দল তেমনই দবর্বল । ব্রিটেনে নেতৃত্বের সাথে সাধারণ সদস্যের 
যোগাযোগ বেশ নিবি, মাকিন যুক্তরাষ্টে উহার খব অভবি | তাই রাজ- 
নৈতিক পদ্ধতি 'ও সরকারী কাধ্যক্রমের ক্ষেত্রে শ্রিটেনের দলগুলির ভূমিকা 
বহুলাংশে অধিক ও তাৎ্পধপূণ । মাকিন যুক্তরার্টে সরকারের উপর 
দলগুলির তুলনায় চাপস্ষ্টিকারী গোষ্ঠিগুলির (555010 ৪110 [1016165 
010998195 )। ক্রমবদ্ধমান প্রভাব উল্লেখযোগ্য । এই পাথক্যের মূল কারণ 
দুই দেশের সরকারের প্রকারতেদ | ব্রিটেনে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় 
সরকারের স্থায়িত্ব পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপরই নির্ভরশীল, 
সুতরাং কঠোর দলীয় শৃঙ্খলা ছাড়া সরকার ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। এজনাই 

ব্িটেনে দলীয় শৃঙ্খলারক্ষার বিশেষ তাগিদ। মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রা্ট্রপতি- 
শাসিত (16510601181 ) সরকারে যেহেতু জাতীয় শাসক রাষ্্পাতিকে 
অস্তিত্বের জন্য কংগ্রেসে সংখ্যাধিকোর উপর নির্ভর করিতে হয় না 

দলীয় শৃঙ্খলা শ্রথ হইলেও বিশ্রেষ (কিছু যায় আসে না। মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের ও ব্রিটেনের দলগুলির মধ্যে আপেক্ষিক কেন্্রীকরণের ক্ষেত্রে যে 
পার্থক্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কারণও দুই দেশের সরকারের 
কাঠামোর পাথক্যে সূচিত হয়। বিটেনে সরকার এককেন্তিক অপরপক্ষে 

1. ত্রিটেনে চ:5955:৩ 02০৮9 সম্বন্ধে একটি বিবরণ এই অধ্যায়ের শেষে যুক্ত কর? 
হইল | 
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মাকিন দেশে সরকার যুক্তরাস্্ীয়। ব্রিটেনে রাষ্রক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারেই 
অবস্থিত | সুতরাং পার্টির সংগঠনে কেন্দ্রীয় শাখাই শক্তির প্রধান আধার, 

আঞ্চলিক শাখাগুলি অপেক্ষাকৃত দুক্বল এবং পাটির জাতীয় নেতৃত্বের 
অধীন। অপরপক্ষে মাকিন যুজরাষ্ট্রে ক্ষমতা বহুলাংশে পার্টির রাজ্য ও 
আঞ্চলিক শাখাগুলিতেই ন্যস্ত, পার্টির জাতীয় নেতৃত্ব ইহাদের সমর্থনের 
উপর অতীব নির্ভরশীল । জাতীয়ন্তরে পার্টির সংগঠনের কর্তত্পরতা 
প্রধানতঃ নিব্বাচনের সময়ই প্রকট, মধ্যবত্তী সময়ে উহ] প্রায় তক্ত্রাচ্ছন্ 
থাকে | রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরে সংগঠনগুলি কিন্তু সব্বদাই প্রাণচঞ্চল 

"ও কন্মমূখর থাকে । 

€সোভিকেট প্রথার সহিত্ধ তুলন! : | 

সব্বশেষে এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট দলপ্রথার সহিত ঝিটিশ ও মাকিন 

প্রথার তুলনার কথা সংক্ষেপে উল্লেখ কর যাইতে পারে, যদিও এ সম্বন্ধে 
বিশদ আলোচনা সোভিয়েট শাসনব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইবে | 
এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে ষে সোভিয়েট রাষ্রের এক- 
দলীয় ব্যবস্থা ও ব্রিটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার মধ্যে পার্ক্য 

শুধু পরিমাণগত নয় পরস্ত মৌলিক ; উহাদের পাথক্য মূল প্রকৃতিগত । 
এই পাথক্যের কারণ দুই ক্ষেত্রে সামাজিক ও অথনৈতিক কাঠামো এবং 
উহার সম্বন্ধে ধ্যানধারণাও সম্পূন ভিন্ন । উপরে বিটিশ ও মাফিন দল- 
প্রথার তুলনায় দেখা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে যেসব পাথক্য দেখা যায় 

সেগুলি গভীর নয়। কারণ উভয় দেশের শাসনব্যবস্থাই ধনতান্ত্িক সমাজ 
ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত ; কিন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র একটি 
সম্পূণ ভিন্ন ধরণের সমাজব্যবস্থা অথাৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারক ও 
বাহক । 
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ব্রিটেনে চাপস্থপ্রিকারী গ্োঠীসমূহ (0265216 (105) ) সন্বন্ধে একি 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ; : 

উপরে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক সমা- 
লোচনা প্রসঙ্গে প্রসঙ্গত বলা হইয়াছে যে যুক্তরার্টে সরকারের উপর 
কংগ্রেসীয় দলের তুলনায় বরং চাপস্থষ্িকারী গোঠীগুলির ( 21555815 ৪0৫ 
11166650 01009) প্রভাব অনেক বেশী। ইহার অর্থ এই নয় যে 

ব্িটেনে এরূপ গোঠীগুলির কোন ভূমিকা বা সার্থকতা নাই ; শুধু যুক্ত- 
রাষ্ট্রে উহাদের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ভূমিকার কথাই বল! হইয়াছে। এ 
সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের গ্রন্থে বিশদ আলোচনার স্থান! এখানে বিটিশ 

শাসনতন্ত্রে এগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে । 

গণতন্ত্রের মূল কথ! হইল জনমতের স্বীকৃতি ও প্রাধান্য, কেননা গণতন্ত্র 
শাসিতদের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনমত বলিতে কি বুঝায়? যে 
কোন বিষয়ে সকল মানুঘ একভাবে চিন্তা করে না বা একই মত পোঘণ 
করে না । জনসমষ্টির মধ্যে বিভিন্ন ধারার মতের সমন্বয়ে জনমত গঠিত 
হয়, যাহাকে 001056055 বল! যায়। গণতম্ব সফল হইতে হইলে বিভিন্ন 

ধরণের মতকে মানিয়া চলিতে হয়, যথা সংখ্যাগরিষ্ঠের মত, সংখ্যালঘুর 
মত, সমাজে শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ শ্রেণীর মত, ও বিতিন্ন গোষ্ঠী ও সংস্থার 

মত। গণত্কে যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীই কর্তৃত্বে অধিচিত কিন্ত তাই 
বলিয়া শাসকশ্রেণী সংখ্যালঘুদের মতামত সম্পূণণ উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে 
না, সংখ্যালঘুদের মতকেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়। ব্রিটিশ 
গণতন্ত্রে বিরোধীপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই তাহার প্রমাণ । এসধন্ধে 
স্থানান্তরে আলোচনা করা হইয়াছে; আবার বিরোধীপক্ষকেও সংখ্যাগরিষ্ঠ 
শাসকশ্রেণীর মতামতকে কিছুট! গ্রহণ করিয়া লইতে হয় । ব্রিটেনের 
সংসদীয় গণতন্ত্র এক্সপ পরস্পরের মতসহিষ্ণতা ও আপসরফার উপরই 
প্রতিষ্ঠিত । আবার গণতন্ত্রে শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ শ্রেপীর মতামতের উপরও ' 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কেননা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি নিদ্ধারণ 
ব্যাপারে এরূপ মতামতের মূল্য যথেষ্ট। যত বেশী লোক শিক্ষিত ও 
বিজ্ঞ হইয়া ওঠে সেই পরিমাণে গণতন্ত্রের বুনিয়াদও দৃঢ় হয় । 

1. এই বিধরপটী রচনায় গ্রন্থকার ]. লুঞঙ্েছতড & 10, 39056222055 82025 

09230৮৮0920 (085. ৭, 10, 29 & 30) পুস্তকটী হইতে খেই উপকর ধ সংখহ 

করিয়াছেন । এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত উহার অন্ত দ্বণ স্বীকার করা হইতেছে। 
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এছাড়। বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিভিন্ন স্বার্থ ও ঝৌঁকের ভিত্তিতে নানাবিধ 
গোষ্ঠী, সংস্থা বা সমিতি গড়িয়া! উঠিয়াছে | বিশেষ করিয়া ব্রিটেনে শিক্পবিপ্রবের 
পর শিক্ষাবিস্তার, যানবাহনের উন্নতি ও ভোটাধিকারের ক্রমাগত সম্পূসারণের 
ফলে জনগণ বিভিন্ন স্বার্থভিত্তিক গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ হইতে থাকে । 
ইহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক 
কন্মতৎপরতার প্রয়োজন অনুভূত হয়, যেমন শ্রমিকসংস্থাসমূহ (17906 
₹০)০০ )১ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের সংস্থা, বৃত্তিমূলক সংস্থা ও 
প্রচারকাধ্য মুলক সংস্থাসমূহ | এইসব সংঘবদ্ধ সংস্থা নানা বিষয়ে উদ্যোগ 
গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সুষ্ঠু কাধ্যকারিতায় বিশেষ সাহায্য করে । 
অবশ্য গণতান্ত্রিক সরকার সমগ্র নিব্বাচকমণ্ডলীর নিকট দায়িত্বশীল, 
তবুও এইসব সংঘবদ্ধ গোষ্জীর মতামত না মানিয়া পারে না| ব্রিটেনের 

ই'তহাসে অনেক কিছু সংস্কারই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংগঠিত সংস্থাসমূহের 
আন্দোলনের ফলেই সংঘটিত হইয়াছে, দৃষ্টাত্তস্বর্াপ দাস প্রথানিরাকরণ 
সংঘ ( 400-9155915 1629০ ), কণ-ল বিরোধী সংঘ ( 400-001 

1.2 1,289 ), নারী ভোটাধিকার আন্দোলন ( 980785966 00570901) 

প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে । যুক্তরাষ্ট্রের সাম্পৃতিক ইতিহাসে কাল৷ 
মানঘদের নাগরিক অধিকার (01৮1 [18175 ) আন্দোলন, নারীদের 

সমান অধিকার আন্দোলনের ( ৬/020603 [.19. 14056100970 ) উল্লেখ 
করা খাইতে পারে ।* এইসব গোষী, সংস্থা বা আন্দোলনকেই সাধারণতঃ 

প্রেসার গ্র্প বা চাপ স্য্টকারী গোষ্ঠী বলিয়া অভিহিত করা হয়। কিন্তু 

একজন প্রখ্যাত লেখক এফৃ, ই, ফাইনারের মতে এদের সম্বন্ধে এই আখ্যাটি 

বিভ্রান্তিকর : 10151520108 ) | কেনন। ইহারা! সাধারণতঃ কোন অবৈধ 

চাপ স্থাষ্ট করে না, বরং সরকার ও আমলাদের সহিত সহযোগিতার মাধ্যমেই 
কাজ করে | এসম্বন্বে পরে বলা হইতেছে । তাছাড়া অধখ্যাটি যুক্তিযুক্তও 
নয় বরং দুর্ভাগ্যজনক, কেননা 0589016+ শব্দটিতে একটা প্রচ্ছন্ন, 

* সষাজে এইসব বৃত্তিগত বা! অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রন্থুত গোঠী বা সংঘগুলির 

গুরুতপূর্ণ স্থান সম্বন্ধে, অধ্যাপক লাক্ষি, বার্কার, এ, ডি, লিগুসে প্রমুখ বন্থকেন্দ্রীক সার্ব- 
ভৌমত্ববাদী (611191155) ঝাট্রবিজ্ঞানীগণ সবিশেষ সচেতন এবং উহাদের উপষোগিতা ও 

গুরুত্ব সম্বন্ধে এতই জোর দিয়াছেন যে নিজ নিজ বিশেষ উদ্দেশ সাধনের ক্ষেত্রে তাহারা 
্বয়ং নির্ভর এবং রাষ্ট্রের সহিত সমমর্ষ।দ্বাসম্পন্ন বলিয়! প্রতিপাদন করিয়াছেন ; এমন কি 

তাহাঙ্গের নির্দিষ্ট কর্তব্যের সীমার মধ্যে তাহাদের রাষ্ট্রের সর্ববমর় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত বলির! 
'যোষণা। করিয়াছেন। 
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অন্পুম্থ, অবৈধ প্রভাব স্ক্টির ইঙ্গিত আছে যে প্রভাব খাটাইয়া তাহার যেন 

জনম্বার্থের হানি ঘটাইয়া নিজেদের সঙ্ীর্ণ স্বাথ সিদ্ধির প্রয়াস পার । 

প্রকৃতপক্ষে ইহাদের সেরকম কোন উদ্দেশ্য থাকে না। বরং ইহার! 
শাসনতন্ত্রের সুষ্ঠু বূপায়ণে সহায়তাই করিয়া খাকে | এসম্বন্ধে আমরা পরে 
বিশদ আলোচনা করিব । 

গোষীগুলির প্রকার ভে £ 
ইহাদিগকে প্রধানত: দূই শ্রেণীতে ভাগ কর! যাঁয়_-(1) অর্থনৈতিক 

স্বার্থরক্ষার উদোশ্যে গঠিত ও (2) কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন 

ছাড়াই গঠিত । প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও অন্যান্য 
বৃত্তিগত সংস্থাসমূহ, যেমন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, আইনজীবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, 

ইত্যাদিদের পেশাগত সংস্থা | ইহারা সাধারণত: নিজ নি বন্তিতে রুজি 

রোজগার ও অন্যান্য পেশাগত সুযোগ সুবিধা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, তাছাড়াও 

অনেক সময় নিজেদের কর্শদক্ষত। বদ্ধির ও বৃত্তিগত মান উন্নয়নের বিষয়ও 
চিন্তা করিয়া থাকে | ইহাদের মধ্যে শ্রমিক ও মালিকদের সংস্থাগুলি 
অতিকায় হইয়া থাকে । যেমন 70169) 05105007620] 02106791 

ড/০110675 1[0010)এর সভ্যসংখ্যা দশ লক্ষেরও বেশী, ব80101091 18100675+ 

0710 এর সভ্যসংখ্যা ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের সমগ্র কৃঘক গোষ্ঠীর 
প্রায় 90 শতাংশ লইয়া, আবার (0019606186107) 01 13110151) 1001509 

প্রায় 13000 বাবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করে। উল্লিখিত সংস্বাগুলি 

শুধু নিজ নিজ রুজিরোজগার সম্পকীয়ি সমস্যার কথাই চিন্তা করে 'না, 
সমসাময়িক সমস্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশসমূহ লইয়াও চিন্তা করে । 
দৃ্টান্ত্বরূপ সাম্পৃতিককালে যুয়োপীয় সাধারণ বাজারে বিটেনের সামিল 
হওয়া উচিত কিনা এবিঘয়ে সকলেই নিজ নিজ সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছে। 

কোন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াই গঠিত সংস্বাগুলির আবার প্রকারভেদ 

দেখা যায় । কতকগুলি একাটি আদশ সামাজিক আচরণবধি লইয়া 
বিচার বিবেচনা করে,যেমন বিটেনের 7০591 1.68085 007 7১602] 

ঢ২.60170॥) 616 7২০991 ৯০০1৪ ০7: 005 016606102 ০0 ০৮61৮ 0০ 

8017915 প্রভৃতি । আবার কতকগুলি ধন্প ও নীতিসংক্রান্ত বিষয়ে লিপ্ত, 

যেমন 1,01915 1089 00501581008 9500190/, 0105 9090610 (00115119 

$1০56:05061 অন্য কতকগুলি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অবসর বিনোদনমূলক 
কর্ষবিধ কর্মসূচি লইয়া লিপ্ত, 811966005০1 03001474798 



24. বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাজ্য 

506৪, 1185 00110] 01 076 11655158110 ০1 [২019] 1811619110, 

ইত্যাদি । আবার সমাজের এক এক শ্রেণীর মানুঘ অনেকসময় তাহাদের 
বিশেষ স্বার্থরক্ষার জন্য সংস্থা গঠন করিয়া থাকে, যেমন মোটর মালিকদের 
175 40691006115 48500180010, প্রাজন সৈনিকদের 1176 821019). 

[.58107. ইত্যাদি । সব্বশেষে প্রশাসন সংক্রান্ত সমস্যায় লিপ্ত সংস্থাগুলির 

কথ উদ্বেখ্য যথা--7116 4550০181100 ০? 11010101021 (00100180101)5, 

11050০20015 0001)0115 48১০০121010, 0175 11851509165? 49500180105 

ইত্যাদি । 

এখন "চাপস্থষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির কনম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচিন। 
করা যাইতে পারে | সাধারণতঃ: উহার৷ সরকারের দপ্তরগুলি ও বেসরকারী 

জনস্বার্থমূুলক সংস্থাগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়াই চলে। বিশেষতঃ 
আইনরচনার ক্ষেত্রে এবং আইন কাধ্যকরী করার ক্ষেত্রেও একটি প্রথাই 
(০90%0710107. ) প্রচলিত হইয়াছে-_যে সরকার প্রস্তাবিত আইনের সহিত 
সংশিষ্ট স্বাথগোঠীগুলির সহিত পরামশ করে বা তাহাদের মতামত প্রকাশের 

স্বষোগ করিয়া দেয় | এমন কি কোন আইন প্রণয়নের প্রস্তাব গ্রহণ 
করিবার পৃবের্বেও গোষ্ীগুলির সহিত কথাবার্তী চালান হয় | জময় সময় 
আইন প্রণয়নের প্রস্তাবও ইহাদের নিকট হইতে আসিয়া থাকে, অবশ্য 

প্রচগারকাধ্যের মাধ্যমে প্রেস ব৷ পার্লামেণ্টের সদস্যদের সমথন না পাইলে 
সরকার কর্তৃক এগুলি গৃহীত হইবার আশা খুবই কম। আবার অনেক 
সময় পার্লামেণ্টে এইসব গোষ্ঠীর মুখপাত্র সদস্যরাই 11216 74101000215? 

৮111 হিসাবে এরূপ আইনের প্রস্তাব আনয়ন করে । সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সমন 

লাভ করিয়া তাহার ও মুখপাত্র সদস্যদের সাহায্যে কোন প্রস্তাবিত বিলের 
ংশোধনও ঘটায় | এছাড়। স্থানীয় স্বার্থ সম্বলিত 211590 73111 আইনগুলি 

প্রায়শই এইসব গোষ্ঠীগুলিই প্রবর্তন( 907801 ) করিয়া থাকে | প্রাইভেট 

বিলগুলি অনেক সময়ই দুই বা ততোধিক প্রতিযোগী গোষ্ঠীর মধ্যে আধা 
বিচারবিভাগীয় সালিশীর মাধ্যমে আইনে পরিণত হইয়া থাকে । কোন 
আইন পাশ হইবার পরও উহাকে কাধ্যকরী করিতে সরকারী দপ্তরগুলিকে 
অনেক বিধি, নিয়ম ও নির্দশিনামা ( হিঘ19, [২6£12010705, 01015 ) 

জারি করিতে হয়| এই স্তরেও সরকারী আমলাবর্গ সংশিষ্ট গোর্ঠীদের 
সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে সংশিষ্ট 
গোষ্ঠীদের সহিত আলোচনা আইনগত কর্তব্য বলিয়া গুহীত হইয়াছে। 
দৃ্টান্তস্বরূপ 1947 সনের কৃষি আইনে ( 485816516 4০) কৃঘি ও 
মৎস্য মন্ত্রীকে কৃঘিক্ষেত্রে সকল উৎপাদকদের স্থার্থজড়িত সংস্থা ও ব্ভিদের 
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সহিত পরামশ আবশ্যিক করা হইয়াছে । এইভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি এইসব 
গোষ্ঠীর নিকট বিষয়টি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অভিজ্ঞ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া উপকৃত 
হয় এবং কোন বিষয়ে সরকারী নীতি যাহাদের প্রত্যক্ষতাবে স্পর্শ করে 
তাহাদের যথেষ্ট সম্নও লাভ করে । এইভাবে এইসব গোষ্গীর সহিত 

প্রশীসনের সকল স্তরেই বন্ধুত্বপ্ণ যোগসূত্র স্থাপিত হয় যাহা উভয় পক্ষেরই 
হিতকারক | এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকতাবে গৃহীত ; 
যেমন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ধদে ( 2010108] 6০0101010 [09৬51 

00090 0080011 ) ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক । 
এইসব গোষ্ঠী যখন কোন বিষয়ে সরকারী নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা 

অনুভব করে ইহারা কমন্সসভায় সদস্যদের মাধ্যমে চাপস্থা্ট করিয়া থাকে 1 
প্রধান প্রধান গোষ্ঠীগুলির সাধারণত: পালামেণ্টে সমর্থক থাকে যাহার যন্ত্রীদের 
প্রশ করিয়া বা কোন সংশোধনী প্রস্তাব মাধ্যমে উহাদের সহায়তা করে। 

অনেক সময় এইসব গোষ্ঠী কো সংসদীয় রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট, 
যেমন খনিশ্রমিকদের জাতীয় সংস্থার ( 80081 00100 ০01 1106-- 

০1615 ) পার্লামেন্টে শ্রমিকদলের 30 জনের অধিক সদস্য সমর্ক 
আছে। জাতীয় ব্যবসা সংস্থার ( 8610021 00210 ০1 77806 ) 

তার চেয়েও অধিক সংখ্যায় রক্ষণশীল দলের সদস্য সমর্ক। এছাড়া 
স্থানীয় স্বারত্বশাসন কন্মী ও শিক্ষকদের সংস্থাগুলিও উভয় দলেরই কিছু 
কিছু সদস্যদের সমন পুষ্ট | শ্রমিকদলের গঠনতগ্র অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলি পার্লামেণ্টে সদস্যপ্রার্থী দাঁড় করাইতে পারে এবং দলের নিব্বাচনী 
ব্যয়ের 80 শতাংশ বহন ফরে এবং দলের সংগঠনের ব্যয়েরও একটা 
বড অংশ প্রদান করে। রক্ষণশীল দলের গঠনতন্ত্রে যদিও এরূপ কোন 
নিয়ম নাই কোন কোন সংস্থা, যেমন বিটিশ মেডিক্যাল সংস্থা ও আরও 

অন্যান্য সংস্থা রক্ষণশীল দলের সদস্যপ্রাথীদের নিব্বাচনী ব্যয়ের অংশ 
বহন করিয়াছে । সুতরাং দেখা যাইতেছে এইসর বিশেষ স্বার্থসংশ্রয়ী 

গোঠীগুলির রাজনৈতিক দলগুলির সহিত নিবিড় যোগাযোগ থাকার দরুণ 
বিটেনের ন্যায় সংসদীয় গণতন্ত্রে যেখানে সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলেরই 

করায়ত্ত উহারা খুবই কাধ্যকরী হইতে পারে! যখন পার্লামেণ্টে কোন 
সদস্য ট্রেভ ইউনিয়ন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রতিভূ হিসাবে বক্ত তা 
করেন সকলে তাহা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, কেননা উহা সংশিষ্ট 
বিঘয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রস্ত। এইসব গোষ্ঠীর মতামত পার্নামেণ্টে 
অভিব্যক্ত হয়। ইহার ফলে প্রসব স্বার্থ সম্বন্ধে লোকের পরিচয় ঘটে, 
জনমতের স্থাষ্টি হয় এবং প্রয়োজনীয় আইন রচিত হয়। সব্র্বোপকি: 



256 বিদেশী রাষ্ট্রসবূহের শাসনব্যবস্থা-_যুকতরাজ্য 

রাজনৈতিক কন্মতৎপরতার জন্য বছুলোকের সমাবেশ ঘটাইয়৷ এই গোষ্ঠীগুলি 
আমলাতাপ্রিকতার ( 931588080/ ) প্রতিরোধ সাধন করে। অনেকে 

মনে করেন যে এগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দূবর্বল করে । ইহ 
সত্য তো নয়ই, বরং যাহারা সরকারের নীতি নিদ্ধারণ করে তাহাদের সহিত 
নীতিগুনির যাহারা ফলভোগী তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইয়। ইহার! 
গণতন্ত্রে একটি অপরিহাষ ভূমিক! গ্রহণ করে| কিন্তু যদি কোন গোষ্ঠী 
জাতির বৃহত্তর স্বার্থে যে সব গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাদের 
বিরোধিতা করে তবে তাহাদের. ক্ষতিকর ক্রিয়াকলাপ রাজনৈতিক দলগুবি 
ও সংবাদপত্রের ( 7553 ) বিরূপ সমালোচনার ফলে জনসাধারণের 
গোচরে আসে এবং উহারা হেয় প্রতিপন্ন হয় । সুতরাং তাহার! জাতীয় 

স্বার্থের হানিকর কিছু করিতে পারে না । তাছাড়া যদিও কোন দলীয় 
সরকারের কোন কোন স্বার্থগোর্ঠীর প্রতি বিশেঘ সহানভুতি থাকেও-_ 
যেমন শ্রমিক সরকারের ট্রেড ইউনিয়নগুলি সম্বন্ধে আছে,_তথাপি সাধারণ 
নিব্বাচনে জয়লাতভের জন্য উহাকে সমগ্র নিবর্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনের 
উপর নির্ভর করিতে হইবে, শুধু দয়িত গোষ্ঠীর বা গোর্ঠীগুলির সমর্থনই 
যথেষ্ট হয় না| অতএব বলা যায় এইসব বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থ জাতীয় 
স্বাধের বিরোধী হওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই | 

পরিশেষে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তথাকথিত চাপস্থাষ্টকারী সংস্থার একটি 
দৃ্টান্তের কথ! উল্লেখ করিয়া বিবরণটি শেঘ করিব | আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
রা্রংঘকে এরূপ একটি চাপত্য্কারী সংস্থা বলিয়া বণনা করা যায় । 
বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অভূতপৃবর্ব অগ্রগতির ফলে বিশ্ব অতিমাপ্রায় সন্কুচিত 
হইয়৷ গিয়াছে । কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই এখন সম্পূর্ণ স্বয়ংনির্ভর হইয়া 
বিচ্ছিন্রভাবে টিকিয়া থাকা সম্ভব নয়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের মধ্যেই 

পরম্পর সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন । রাষ্ট্রসংঘ এই সহযোগিতারই 
প্রতীক এবং বিশ্বজনীন মতের প্রবক্তা । সেই হিসাবে ইহা আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে একটি অতীব গুরুত্বপূণ চাপস্থষ্টিকারী সংস্থা । আজিকার দিনে 
কোন রাষ্্ই বিশৃযতকে উপেক্ষা করিয়া বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে 
পারে না| প্রতিটি রাষ্কেই উহার নীতি (2০105 ) ও কার্যকলাপের 
ন্যায্যতা বিশ্বের দরবারে প্রতিপন্ন করিতে হয় | সুতরাং রাষ্ট্রসংঘে যদি 
কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে কোন রাষ্টই উহা উপেক্ষা করিতে পারে 
লা, একমাত্র যদি না উহা জাতীয় ন্বাদায পরিপন্থী ব। উহার কোন 
মৌলিক নীতির বিরোধী হয় | 
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একাদশ অধ্যায় 

বিটেনে স্বানীয় শাসন 
(10091 005০7706106 17) 137110211) ) 

স্থানীয় শাসনের উপযোগিত্তা : 

যে কোন দেশের শীসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন (10081 80561110010 ) 

একটি গুরত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে । স্থানীয় শাসন বলিতে বুঝায় মানুধ যে 
এলাকায় বাস করে সেখানে সকলের স্বার্ধাটিত সমস্যাগুলি নিজেদের চেষ্ট। 

ও কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে সমাধান করা। জাতীয় সমস্যাগুলি হয়তো 
সংবাদপত্রের শিরোনামায় স্থান পাইতে পারে, কিন্তু মানুঘের দৈনন্দিন 
জীবনে স্থানীয় সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের উপরে তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
অনেক বেশী নির্ভর করে এবং সেগুলি তাহাদের অনেক বেশী নিকটে । 

গণতন্ত্রের সার্ক রূপায়ণের দিক হইতেও স্থানীয় শাসনের মূল্য 
অনস্বীকার্য । বলা হয় গণতন্ত্রের একটি প্রধান গুণ হইল ইহা লোক- 
শিক্ষার বাহন। ইহা লোককে স্বনির্ভর করিয়া তোলে এবং সেই সূত্রে 
তাহাদের সহজ শক্তি ও বৃত্তিসমূহের বিকাশ ঘটাইয়া থাকে । আবার 
গণতন্তবের সাফল্য বহুলাংশে নিভর করে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির সুষ্ঠু 
পরিচালনার উপর | বলা হইয়া থাকে স্থানীয়শাসন হইতেছে গণতন্ত্রের 

শিক্ষাপীঠ, স্থানীয়স্ায়তুশাসন লোকের দরজার কাছে নিজেদের স্বাধধাটিত 
ব্যাপারগুলি স্ুপম্পন্ন করিবার স্থযোগ আনিয়া দেয় এবং তাহাদের মধ্যে 

নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের উন্মেঘে সাহায্য করে । জাতীয়স্তরে 

শাসন পরিচালনাতেও এই নাগরিক কর্তব্যবোধ ও স্থানীয় প্রশাসনের 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মূল্য সন্দেহাতীত। প্রায় সকল গণতন্ত্রে যাহারা 
ড১5110857 সরকার বা আইনসতার সদস্য হন, প্রায়ই দেখা যায় তাহাদের 

অধিকাংশই শাসনকাধ্যে অভিজ্ঞতার প্রথম পাঠ স্থানীয় প্রশাসনে গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । বিটিশ পার্লামেন্টের অনেক সদস্যই বা ক্যাবিনেট 

মন্ত্রীগণ প্রথম জীবনে স্থানীয় স্বায়তশাসন সংস্থাগুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন | গণতন্ত্রের শিক্ষাভুমি হিসাবে স্থানীয় শাসনের ভূমিকা 
শুধু রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষানবীশির স্থযোগদানেই নিবদ্ধ নয় বৃহত্তর 
জনসমাজকে শাসনকার্যে জড়িত করিয়াও বটে । তাছাড়া কেন্ত্রীয় সরকারের 

দায়িত্বের বোঝা লাধব করিয়া ইহা বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতিকে স্থানীক্ক 
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'সঙ্কীর্ণ প্রশগুলি হইতে মুক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙগীকে উদার 
ও ব্যাপক করিতে সহায়তা করে| ন্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে . 

খ্যাতনামা আইনবিশারদ ঝ্লাকষ্টোন (81890056006 ) সঙ্গতভাবেই 
বলিয়াছেন, “7179 110616065 ০? 1210818100 108% 09 25012050 2৮০৩ 

91] 0117755 [0 1091 5০ 10091 1115110000105, 51706 605 ৫958 ০৫ 

10861792010 21106556015) 10691 50105 1198 12211)50 26 (10511 0%/0 

5865 076 ৫0015958730 163015101116165.” অর্থাৎ “ইংল্যাণ্ডের মানুষরা 
যেসব স্বাধীনতা ভোগ করে তার সব চেয়ে বড কারণ সেখানকার স্থানীয় 
শাসনসংস্থাগুলি । তাহাদের পুক্বপুরুঘদের সময় হইতেই ইংরাজরা তাদের 
'গৃহচ্ছারেই কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা করে।' একথা বলিলে বোধ হয় 
অত্যুক্তি হইবে না যে ইংরাজদের স্থায়ত্তশাসনের প্রতি যে বিশেষ আকর্ষণ 
তার মূলে হইল তাহাদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং পার্লামেন্ট ও সংসদীয় 
ব্যবস্থা যে এত জোরদার হইয়াছে তাহারও প্রধান কারণ হইল যে তাহারা 

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে রসের জোগান পাইয়াছে। ফু 
প্রভৃতি ইউরোপ মহাদেশীয় দেশগুলিতে কিন্ত স্থানীয় শাসনসংস্বাগুলির 
একপ নিজস্ব সত্তার এতিহ্য নাই এবং সেগুলি অল্পবিস্তর কেন্দ্রীয় সরকারেরই 
অঙ্গে পরিণত । 

'্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য : 
প্রথমতঃ বর্তমান স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মূল সুদূর অতীতে প্রোথিত 

এবং ইহ। সুদীধ এতিহাসিক বিবর্তনের ফলশ্রতি। সুদূর স্যাক্সন যুগ 
হইতে শুরু করিয়া নম্্যান, এঞ্লেভ্যান, টুডর, ট্রয়া্ট যুগ অতিক্রম করিয়া 
ধীরে ধীরে" যুগের পরিবর্তনের সহিত বিবন্তিত হইয়৷ ইহা বর্তমানের ব্রপ 
গ্রহণ করিয়াছে । বর্তমান কাউন্টি ও প্যারিশ ( 8119) ) স্যাক্সন যুগের 
317176, 110170190, 511] ও (0570511 প্রভৃতির রুপান্তর বলা চলে । 

মধ্যযুগে প্রতিটি কাউন্টি বা শায়ারে (9115 ) একটি করিয়া শাসনসংস্থা 
( ০০ঘার্চ ) ছিল, যাহা কাউণ্টির স্বাধীন ব্যক্তিদের ( 06০7967। ) লইয়া 

গঠিত হইত । রাজার প্রতিনিধি হিসাবে শেরিফ উহার সভাপতিত্ব 
করিতেন । বর্তমান বরোগুলি ( ৮০:০৪) ) তদানীন্তন এ্রতিহাসিক 

বরোগুলিরই উত্তরসূরী হইলেও তাহাদের এলাকা, সংগঠন ও কাধ্যক্রমের 
অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । প্রাচীন প্যারিশগুলিরও ব্বপাস্তর হইয়াছে, 
প্রথমে গির্জীর ক্ষুদ্র আঞ্চলিক অংশ হিসাবে আবির্ভূত হইয়া ইহা বর্তমানে 
গ্যানীয় শাসনবাবস্থার নিম়ুতন অঙ্গে পরিণত হইয়াছে |. 
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স্বিতীয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল স্থানীয় শাসনব্যবস্থাও বিটিশ শাসনতক্ 
ও অন্যান্য ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের মতই কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী সুসমপ্রস- 
ভাবে গড়িয়া উঠে নাই | বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে খণ্ড খণ্ড 
ভাবে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ! কাজেই ফান্স বা অন্যান্য দেশের 
স্থানীয় শাসনব্যবস্থার যেমন যৌক্তিকতা ও সামগ্রস্য পরিলক্ষিত হয় ঝিটেনে 

তাহার অভাব ; কিন্ত ব্যবহারিক কাধ্যকারিতায় ইহার বিশেষ ব্রটি দেখা 
যায় না| যখনই সেরূপ প্রট দেখা গিয়াছে তীহার সংশোধন করিয়া 

পরিবর্তন কর! হইয়াছে | অধিকাংশ পরিবর্তনই সাম্পৃতিক কালে অর্থাৎ 
1835 সাল -হইতে প্রায় একশত বৎসরের মধ্যে সাধিত হইয়াছে, এবং 

সেগুনি করা হইয়াছে কোন তাত্বিক সূত্র ধরিয়া নয়, পরিবন্তিত বাস্তব 
অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া । ইহার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির ধারাবাহিকতা 
রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সংগঠন, কাধ্যবিধি ও কর্পসচির বিপুল 
পরিবত্তন হইয়াছে । 

তৃতীয় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল যদিও স্থানীয় শাসনসংস্থাগুনি তাহাদের 
স্বাতক্ব্যের এঁতিহ্যে দৃঢ়ভাবে অচল থাকিয়াছে সাম্পৃতিককালে তাহাদের 
ক্ষমতা ও কাধ্যের পরিধি ক্রমবদ্ধমানভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়প্রণাধীনে 

আসিয়াছে । তাই বলিয়া তাহারা তাহাদের নিজস্ব সত্তা ও স্বাতন্ত্রয হারায় 

নাই | ফান্স প্রভৃতি দেশের সংস্থাগুলি অপেক্ষা তাঁহারা অনেক বেশী 

গণতান্ত্রিক | তাহার! স্থানীয় প্রয়োজনমত উপবিধি (৮1৪৬5 ) প্রণয়ন 
করে, স্থানীয় কর ধায করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করে, স্থানীয় 
জনসেবামূলক কাধ্য সম্পাদনের জন্য নিজস্ব প্রশাসনিক কন্টুচারী নিয়োগ 
ও নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আঞ্চলিক অঙ্গ 
হিসাবে তাহাদের অনেক বিষয়েই কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ 

মানিয়া লইতে হয় । বিশেষ করিয়। গত ?5 বৎসরের মধ্যে স্থানীয় 

শাসনসংস্থাগুলির উপর হোয়াইটহল ও পালামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি 

পাইয়াছে এবং দ্বিতীর মহাযুদ্ধের পর ইহার মাত্রা আরও বাড়িয়াছে। 

এসত্বেও তাহাদের স্বাধিকারের এ্রতিহ্য অক্ষপ্র আছে এবং তাহারা যথেষ্ট 
সজীব ও প্রাণচঞ্চল | 

উন্নবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ স্থানীয় শাঁসনব্যবস্থার সংস্কার : 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে লগ্ন মহানগরীতে একটি স্বতন্ব স্থানীয় 

শাসনব্যবস্থা ছিল, তাহা৷ ছাড়া ইংল্যা্ড ও ওয়েলসে শহরাঞ্চরে ও 
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গ্রামাঞ্চলে তিন্ন ধরণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । গ্রামাঞ্চলে স্থাশীয় শাসন 

পরিচালিত হইত কয়েকটি কাউন্টি বা জেলা এবং তাহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র 

অঞ্চলগুলিতে প্যারিশসংস্থায়। কেনি কোন কাউপ্টি প্রাচীন শায়ারগুলিরই 

অনুবৃত্তি (০০200020100 ) ছিল। আবার কোথাও কোথাও নূতন অঞ্চল 

লইয়া গঠিত ছিল। ইহাদের প্রধান কন্পচারীরা ছিল নিমর্প,_(1) 

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ও উহারই স্থানীয় প্রতিভূ স্বক্পপ একজন 
শেরিফ (51911? ), (2) একজন লর্ড লেফ্টেন্যাণ্ট ( [০10 [:15051120 ) 

ধাহার দায়িত্ব ছিল প্রধানত: সামরিক বিষয়সংক্রাস্ত এবং তিনিও কেক্ত্রীয় 

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত, (3) কয়েকজন করোনার (০91000675 ) বাহাদের 

প্রধান কাধ্য ছিল আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে তদস্ত করা, (4) এছাড়া ছিল 

কিছুসংখ্যক (অঞ্চলের আয়তন অনুযায়ী কম বেশী ) শান্তিরক্ষাকারী বিচারক 
( 7831155০186 [5৪০০ ) | সাম্পতিক কালে ইহারা শুধু বিচার- 

কায্যই করিয়া থাকেন। তখন তাহারা বিচারকাধ্য ছাড়াও স্থানীয় 

শাঁসনসংক্রান্ত নানা কাধ্যও করিতেন এবং তাহাই ছিল ইহাদের প্রধান 

ভূমিকা | ইহারাও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং 

সাধারণতঃ ক্ষদ্র জমিদার বা যাজকশ্রেণী হইতে মনোনীত হইতেন। 

সুতরাং দেখা যায় তখন কোন নিব্বাচিত পরিষদ ছিল না এবং উহাদের 

সংগঠন গঁণতাপ্বিক ছিল না। ছোট ছোট গ্রামীন প্যারিশগুলিতে কিন্তু 

ব্যবস্থা কতকটা গণতান্ত্রিক ছিল । এখানকার কাধ্য পরিচালনা করিত 

জনগণের সভা (18131) 01৩601%5 ) এবং ইহারা একে একে স্থানীয় 

শাসনের সনদ গ্রহণ করিতে থাকে । 

শহরাঞ্চলের স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলি অর্থাৎ বরো ( 6০:09881 ) বিভিন্ন 

সময়ে পৌর সনদ পাইয়া “কপৌোরেশন' গঠন করিত । “কপোরেশন' 

বলিতে বুঝায় একটি সংস্থা যাহা আইনের চক্ষে একটি ব্যক্তি (198৭1 

09£592 ) যাহা অম্পত্তির মালিক হইতে পারে ও মামলা রুজু করিতে 

পারে এবং যাহার বিরুদ্ধে অন্য কেহ মামলা করিতে পারে । এলাকার 

সকল 1295569 ০0৫ 75900) (স্বাধীন নাগরিক ) যাহাদেরকে সনদ 

প্রদত্ত হইত তাহাদের লইয়া কপোরেশন গঠিত হইত । ইহারাই আবার 

অন্ডারম্যান ও কাউন্সিলারদের নিব্বাচিত করিত এবং এই কাউন্সিলই 

কর্পোরেশনের শাসনসংস্থা হইত ও স্থানীয় শসনসংক্রান্ত বিবিধ কাধ্য 
পরিচালনা করিত । এগুলি প্রতিটি কাউন্টির মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত 

থাঁকিত । লগুনের শাসনবাবস্থা একটু পৃথক ধরণের ছিল্ন। উহা। যথা 

স্বানে বণিত হইবে । 
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শিল্পবিপ্রবের ফলে ব্রিটেনের জনজীবনে যে বিরাট পরিবর্তন আসিল 
এবং তাহা হইতে যে সব সমস্যার স্যাষ্ট হইল, বিশেষ করিয়! গ্রামাঞ্চল 

হইতে শিল্লাঞ্চলে দলে দলে আগত মানুষদের বসতিস্বাপনকে কেন্ত্র করিয়। 
যে সব সমস্যা দেখা দিল তাহার ফলে উপরে বধিত স্থানীয় শাসন- 
ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ স্থাষ্টি হইল এবং উহার আমুল সংস্কারের 
প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্ত পরিকল্পিতভাবে যুগপৎ সমস্ত ব্যবস্থাটার 
সংস্কার করা ব্রিটিশ জাতির এ্তিহ্যবিরোধী | এ ব্যাপারেও তাহার 

ব্যতিক্রম হয় নাই। নতন পরিস্থিতিতে শহরের জনজীবনই অধিকমাত্রায় 
বিপধস্ত হইয়াছিল। হঠাৎ অতিরিক্ত জনসংখ্যাবদ্ধির ফলে শিল্পাঞ্চলে 
যে নৃতন শহরগুলি গড়িয়া ওঠে সেখানে শান্তিশৃঙ্খল রক্ষা, রাস্তাঘাট 
নিশ্বীন, পানীয় জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য, আবজ্জ্রনা নিক্ষাষণ, পয়ঃপ্রণালা, 
গৃহনিশ্নীন ও পরিবহন প্রভৃতি সংক্রান্ত যে সব তীব্র সমস্যা দেখা দেয় 
সেগুলি স্ষ্ু সমাধান করার উপযৃক্ত ক্ষমতা ও সঙ্গতি তদানীন্তন বরো- 
গুলির বা কাউণ্টিগুলির আদৌ ছিল না। সেজন্য প্রথমেই শহরাঞ্চলে 

স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং 
সংস্কারের শুরু হইল বরোগুলিকে কেন্দ্র করিয়া । পালামষেণ্ট প্রথমে 

বিক্ষিপ্ততাবে বিশেষ বিশেষ পৌর এলাকার সংস্কার সাধনে উদ্যোগী 
হয় ৷ কিন্তু শেঘে সকল এলাকার জন্য একইব্বপ সংস্কার সাধনের জন্য 

একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও তথ্যানু- 
সন্ধান করিতে একটি রাজকীয় কমিশন (7২০৪1 09202715510) ) গঠিত 
হয়! উহারই' সুপারিশের ভিত্তিতে 1835 সালে মিউনিসিপ্যাল কপোরেশন 
আইন ( 91012] 00:০01819005 4১০৮ ) নামে একটি আইন পাশ 

হয় | ইহার আওতায় সকল বরোতেই একই ধাঁচের শাসনব্যবস্থা স্থাপিত 

হয়, পরে গ্রামীন ব্যবস্থার সংস্কারও এই ধাঁচেই হইয়াছিল। শাসন- 

সংস্থাগুলির ক্ষমতা ও সঙ্গতিও বৃদ্ধি করা হয় এবং গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে 
উহাদের সংগঠন হয়! পরে আরও কয়েকটি সংশোধন আইন পাশ 

হয় এবং সবগুলি সম্বলিত করিয়া 1882 সালে 2015101091 (00:018- 

909 (90501109010) 4৯০ নামে একটি ব্যাপক আইন পাশ হয় যাহা 

বহুলাংশে বর্তমান বরো শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হইয়া আছে। লগ্ন মহা- 

নগরীর শাসনব্যবস্থা 1855 সালের একটি আইনে পুনর্গঠিত হয় | গ্রামাঞ্চলে 
স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সংস্কারে কিন্তু বেশ বিলম্ব'হয়। সেখানে বিভিন্ন 
কাজের জন্য বিভিন্ন সংস্থার . পত্তন হয়, যেমন শিক্ষার জন্য স্কুল বোর্ড 
জেলা (9০%০০] 39910 10191063 ), রাস্তাধাটের জন্য হাইওয়ে জেলা 
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. % 7105 ৫1901065 ), ময়লা সাফাই-এর জন্য কনজারত্যেন্দি জেলা 
(09059181705 019001065 ), ইত্যাদি এবং প্রত্যেকেই আলাদাভাবে 

নিজ নিজ কাজ চালাইবার জন্য কর আদায় করিত, যেমন শিক্ষা কর, 

স্বাস্থ্য কর, বরো কর ইত্যাদি | এগুলির এক্ডিয়ার স্পষ্টভাবে চিহিত না 

থাকায় এবং এতগুলি পুথক সংস্থা একইসঙ্গে চালু থাঁকায় স্থানীয় শাসনের 
ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা ও অপব্যয় চলিতে থাকে । এই অবস্থার 
নিবারণের জন্য শেষে পালামেণ্ট দুইটি আইন পাশ করে বিভিন্ন সময়ে 1 
একটির নাম 1,002] 0০611210916 4১০ ০0? 1888 ও অপরটি 7015079 

8100 [81151 0০800115 4১০ ০? 18941 এই দুইটি আইনের আওতায় 

গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে-_কাউন্টি, জেলা €পৌর ও গ্রাধীন), প্যারিশ-- 
বিভিন্ন সংস্থার পত্তন হয়, এবং প্রত্যেকাটিতেই করদাতাদের ছার নিব্বাচিত 

একটি পরিষদ (0০08:011) শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় 
শাসনপংক্রাস্ত বিশেষ বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ সংস্থাগুলি লোপ 
করিয়া সকল কাজের ভারই একটি কাউন্সিলে ন্যস্ত কর! হয় এবং 

সেজন্য সেগুলিকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয় 1 বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলির 
সংগঠন ও কাধক্রমে একটা সমতার স্থ্টি করা হয়। 1933 সালে 
স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত সমস্ত সংশোধন একত্র সম্বলিত করিয়া 10০81 
190০1001500 4১০৮ ০6 1933 ( স্থানীয় শাসন আইন) নামে একটি 
ব্যাপক আইন পাশ হয় যাহার ফলে ব্রিটেনের সমূহ স্থানীয় শাসন- 
ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয় এবং পব্রের 14010101091 00790191079 0929011- 
৫1101 4৯০. ০ 1882 আইনটি বাতিল হইয়া যায় । 1835 সাল হইতে 
আরন্ত করিয়! বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থা 

কাঠামে৷ সম্পূন রূপে পুনর্গঠিত হয় ও উহার আধুনিকীকরণও হয় | এখন 
আমরা বর্তমান ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব । 

ব্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবন্থার বর্তমান কপরেখ। : 

ব্রিটেনে প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইল তিন, কাউন্টি, বরো ও 
প্যারিশ | নম্যান এমন কি প্রাকৃনরম্যান যুগে ইহাদের উত্তব হয় | সামন্ত 

যুগের প্রয়োজনে ইহাদের কাজে লাগান হইয়াছিল । পুক্রেই বল৷ হইয়াছে 
প্যারিশগুলি মূলতঃ গিজ্জার প্রয়োজনে আবিভত হইয়াছিল, পরে স্থানীয় 
শাসনব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয় । পৌর জেলা ও পৌরবরোগুলিতে প্যারিশ 
'লোপ পাইয়াছে, কিন্ত গ্রামীন জেলাগুলিতে এখনও টিকিয়া আছে । 
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বর্তমানে স্থানীয় শাসনের উদ্দেশ্যে ইংল্যাও ও ওয়েলষ্ ( লগুন ছাড়া ) 

ছয়টি ভিন্ন শ্রেণীর এলাকায় বিভক্ত,-(1) প্রশাসনিক কাউন্টি (4১001015- 

ঢ৪05০ 00005), (2) কাউন্টি বরো (0০805 8০080), 

(3) পৌর বরো (115010081 07 000-0508015 81908 ), (4) পৌর 

জেলা ( [0৮20 101561005 ), (5) গ্রামীন জেলা ( [01911150109 ), 

(9 প্যারিশ ( ৮৪09) )। ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রাথমিক শ্রেণী হইল_ 

(1) প্রধানতঃ গ্রামীন এলাকায় পরিব্যাপ্ত প্রশাসনিক কাউন্টি যাহা সব 

সময় ভৌগোলিক কাউট্টির সহিত এক নয় এবং (2) উহারই এলাকার 

মধ্যে বিক্ষিপ্ত প্রধান প্রধান শহরগুলি বা ঘন বসতি পূর্ণ ছোট শহর 

এলাকার কাউন্টি বরো৷ (0০80 "8০10881)) | প্রশাসনিক কাউন্টির 

এককগুলি (05 ) হইল কাউন্টি জেলা ( ০০80 [01501065 ) | 

ফাউিটি জেলার মধ্যে আছে জনসংখ্যার তারতম্য অনুসারে কিছু 

পৌরজেলা ( [7580 70130100 ) ও অবশিষ্ট গ্রামীন জেলা ( 80৪1 

[015709 ) 1 ইহাদের মধ্যে বিক্ষিপ্ততাবে ছড়াইয়া আছে বহু সনদপ্রাপ্ত 

পৌঁর ব! ননকাউন্টি বরো | ইহাদের সহিত কাউন্টি বরোর প্রভেদ শুধু 

আয়তনেই নয়, কউট্টিবরোগুলি কাউন্টির সমান অধিকার, ক্ষমতা ও 

মর্ধাদা ভোগ করে এবং কোনভাবে কাউন্টির অধীন নয়। পৌর 

জৈলাগুরি আবার পৌর ও গ্রামীন প্যারিশে (07৮৪0. & 10781 [১8119] ) 

বিভক্ত । সারা ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে প্রায় 11,000 প্যারিশ বর্তমান । 

লগুনের শাসনব্যবস্থা স্বতত্ত্র, উহা পরে আলোচিত হইবে । প্রত্যেকটি 

এলাকাতেই একটি করিয়! প্রতিনিধিমূলক কাউন্দিল থাকে যাহা সংশ্রি 

এলাকার স্থানীয় শাসন পরিচালনা! করে । এখন আমরা উপরোক্ত ছয়টি 

শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব | নিয়ে একটি 

ছক দেওয়া! হইতেছে যাহাতে খ্রিটিশ স্থানীয় শাসনব্যবস্থার চিত্রটি এক 

পলকে দেখা যাইবে | 
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ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের স্থানায় শাসনব্যবন্থ। কাঠামোর 
নকশী। (1972 সাল ) 

কেন্দ্রীয় সরকার 

[ও িটিরিনী 
| | | 

58 কাউন্টি 83 কাউন্টি লগ্ন স্থানীয় শাসন 

কাউন্সিল বরো বৃহত্তর ক কাউন্সিল 

| 
| ] ণ | ৃ 

259 পৌর 522 পৌর 470 গ্রামীন 32 বৃহত্তর সিটি অৰৃ 
(ননকাউন্টি) জেলা জেলা লণ্ডন বরো লগ্ন 

বরো কাউন্সিল কাউন্সিল কাউন্সিল কপোরেশন 

কাউন্সিল | রঃ 
| । | 

প্রায় 7,600 3,100 কোট অৰ্ কোর্ট অব কেটি অব 

০ 

প্যারিশ প্যারিশ কমন হল অল্ডারয্যান কমন 

কাউন্সিল মিটিং . কাউন্সিল 

(ক্ষুদ্র প্যারিশ 

গুলিতে ) 

প্রশাসনিক কাউন্টি : 

1888 সালের স্থানীয় আইনে (1,0০81 00৮61101610 40 01 
1888 ) কাউন্টি কাউন্সিলের স্যটটি হয়| 1972 সালে সার ইংল্যাও 
ও ওয়েলসে বৃহত্তর লগুন কাউন্সিল ছাড়া ইহাদের সংখ্যা ছিল 581 

উল্লেখ করা যাইতে পারে সময়ে সময়ে সীমানার পুনবিন্যাসের ফলে 
উল্লিখিত সব কয়টি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার হেরফের হইয়া থাকে । প্রতিটি 

কডিন্টি একটি সনদপ্রাপ্ত কর্পোরেশন, স্থুতরাং আইনগত ব্যক্তিত্ব 
(15591 061907211) আছে অথাৎ সম্পত্তির মালিক হইতে পারে, মামলা 

দায়ের করিতে পাবে, ইত্যাদি । ইহার প্রশাসনিক কাঠামো 1835 সালের পর 
স্বাপিত বরোগুলিরই ধীঁচের 1 শাসনকার্ধয পরিচালনার জন্য. ইহার একটি 

কাউন্সিল আছে । কাউন্লিলাররা স্থানীয়শাসন তোটারদেত্র প্রত্যক্ষ ভোটে 
নিব্বাচিত হয় । কাউন্টিকে কয়েকটি নিব্বাচনী এলাকায় ৰেভ1গ করা হক্স 
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ও প্রতিটি এলাকা হইতে একজন করিয়া কাউন্সিলার নিবর্বাচিত হন 

তিন বছরের জন্য । তিন বছর পরে আবার নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়। 
নিব্বাচিত কাউন্সিলাররা তীহাদের মোট সংখ্যার এক তৃতীয় সংখ্যক 
অল্ডারম্যান নিব্বাচিত করেন নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির 

হইতে, তবে তাহাদের কাউন্সিলার হইবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। 

কোন কাউন্দিলার অল্ডারম্যান নিব্বাচিত হইলে সেই আসনটিতে আবার 
উপনিব্বাচন হয় | অল্ডারস্যানের পদ বিশেষ সন্মীনের হইলেও তীহার। 
কাউন্সিলার অপেক্ষা অধিক কোন ক্ষমতার অধিকারী নন। অল্ডারম্যানরা 
ছয় বৎসরের জন্য নিব্্বাচিত হন, প্রতি তিন বৎসর পর তাহাদের অর্ধেক 

সংখ্যক অবসরগ্রহণ করেন। 1946 সন হইতে কাউন্সিলের তোটারদের 

যোগ্যতা কমন্সসভার ভোটারদেরই অনুকূপ করা হইয়াছে । কাউন্সিলার 
ও অল্ডারম্যানগণ মিলিতিভাবে নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে 
একজন সভাপতি ( 011910097) ) নিক্বাচিতি করেন | চেয়ারম্যান 
নিব্বাচিত হইতে হইলেও কাউন্সিলার হবার যোগ্যতা থাক প্রয়োজন | 

কাউন্পিলারদের মধ্য হইতে একজন ভাইসচেয়ারম্যানও নিব্বাচিত হন 

এক বছরের জন্য | চেয়ারম্যান যতদিন কর্মরত থাকেন জাষ্টিস অব দ্য 
পীস (এ. ৮.) হিসাবেও কাজ করেন। কিছুদিন আগে পধ্যন্ত আরও 
একবছর এই কাজ করিতেন | কিন্তু 1949 সনের 10$610 ০01 7১৪৪০6 

/০৮ আইনে এই বিশেষ স্ুবিধাটি হইতে বঞ্চিত কর হয়। চেয়ারম্যান 

তাহার কাজের জন্য বেতন পান, কিন্তু কাউন্সিলারর৷ কাউন্সিলের কাজ 
করার জন্য শুধু যাতায়াতের তাতা পান । 

কাউন্টিকাউন্সিলের কাধ্য হইল প্রধানত: কাউন্টির প্রশাসন পরিচালনা, 
উহার নীতি নিদ্ধীরণ এবং নিয্স্তরের সংস্থাগুনির তত্বাবধান। তাছাড়া 
ইহারা নানা বিষয়ে যেমন পেন্সন ও সরকারী সাহায্য বিতরণ ব্যাপারে 

কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগী (৪8305 ) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে । 

ইহাদের এলাকায় রাস্তাঁধাট ( জাতীয় সড়ক ছাড়া ) ও পুলসমূহ নির্মাণ 

ও রক্ষণাবেক্ষণ, কাউন্টির মধ্যে পুলিশের ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, 
কারিগরী ও উচ্চতর শিক্ষার পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় 
কাধ্য করা, বৃদ্ধ, শিশু ও বিকলাঙ্গদের কল্যাণমূলক কাজ, জীবজত্তদের 
রোগনিরাময়, অগ্নিরোধক ব্যবস্থা (216 07065০010) ), খাদ্য, ওঘধপত্র, ওজন 
ও পরিমাপ, বিপণি প্রভৃতির পরিদর্শনব্যবস্থা,. পরিবহন রেজিদ্রিকরণ, 
সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা, এইসব কাজের জন্য কর ধার্য ও আদায় করা 

এবং প্রয়োজনীয় উপবিধি ( ৮5-7চ্ ) রচনা করা, ইত্যাদির দায়িত্ব 
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কাউন্সিলের | এই' সব দায়িত্ব পালনের জন্য কাউন্সিল অনেক স্থায়ী কর্মচারী 
নিয়োগ করিয়া থাকে যাহারা উহার কর্তৃত্বাধীন। ইহাদের মধ্যে প্রধান 
হইল একজন কাউন্টি করণিক (0০0 019), একজন কোঘাধ্যক্ষ 
(58581০7) এবং একজন সার্ভেয়ার ( 9৮565০:) | কাউন্সিলের 
ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী মোটামুটি নিয়োক্ত পযায়ে ভাগ করা যায়-_অর্থসংক্তাস্ত, 
সমাজসেবামুল্রক, নিয়োগসম্পকিত, নগর ও কাউন্টিসজ্জা সংক্রান্ত (:০দ্াা) 
৪00 00:00 [1 9011108 ) | ছোটবড় নিব্বিশেঘষে এগুলি সকল 
কাউন্টিরই একই ব্ূপ, অবশ্য কোন কোন কাউট্টি কাউন্দিলকে প্রাইভেট 
বিল আইনের মাধ্যমে বিশেষ ব্যাপারে ক্ষমতা দেওয়া হয় । সাধারণ বা 
বিশেষ ক্ষমতা সবই' ইহারা পার্লামেণ্টের আইনের মাধ্যমেই পায় এবং 
ইহাদের কোন কাজ আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করিলে তাহ! 
বেআইনী হইয়া যায় । 

কমিটি প্রথা! : 

কাউন্সিলের আয়তন প্রায়ই এতবড় হয় যে ইহা অনবরত বসিতে 
পারে না এবং সাধারণতঃ বছরে চারবার করিয়! বসে, যাহা অবশ্য আইনত: 

আবশ্যিক! তাছাড়া এত বড় সংস্থার খুঁটিনাটি আলোচনা সম্ভব নয় । 
সেজন্য অধিকাংশ দৈনন্দিন কাজই হইয়া থাকে কতকগুলি কমিটি ও 
স্থায়ী চান্গজাত মাধ্যমে | আইন অনুযায়ী প্রতিটি কাউন্সিল কতকগুলি 
বিষয়ে যেমন, অর্থ, শিক্ষা, দরিদ্রত্রাণ ( ৮০০: £51161), বৃদ্ধদের পেন্পন, 
জনস্বাস্থ্য, গৃহনির্মীণ, কৃষি, মাতৃমজল ও শিশুকল্যাণ-_-12টি কমিটি গঠন 
করিতে বাধ্য | কছাড়াও কাউন্সিল ইচ্ছা করিশে অন্য অনেক বিঘয়ে 
কমিটি গঠন করিতে পারে এবং সাধারণতঃ পথধাট ও পুল, ওজন 
ও পরিমাপ ( ৬/০1£)5 20 11583815৪ ) এবং একটি কার্যকরী সমিতি 
( £86০0%০ (0101)16166 ) লইয়া প্রায় 20 হইতে 30 সংখ্যক কমিটি 
গঠন করে। এছাড়া যুগ্ম কমিটিও হইয়া থাকে যাহাতে কডিন্সিলের 
অদ্ধেক প্রতিনিধি থাকে, যেমন কাউন্টি পুলিশ সংক্রান্ত কমিটিতে অর্ধেক 
সত্য কাউন্টি কাউন্দিলের ও বাকী সত্য জারি অব দ্য পীস (3.৮.)। 
অনেক কমিটিতে আবার অতিরিক্ত কাজের চাপের জন্য সাবকমিটি নিয়োগ 
করিতে হয় । কাউন্টি শাসনের অধিকাংশ কাধ্যই ' কিন্ত কাউন্দিল্মারগণ 
বা কমিটিগুলি করে না; স্থায়ী কর্পুচারীরাই উদ্ধতন কর্দচারীদের 
নির্দেশে করিয়া থাকে । উদ্ধতন এয মধ্যে করণিক, 
কোঘাধ্যক্ষ, সার্ভেয়ার ছাড়া একজন শিক্ষা অধিকর্তা, একজন স্থাস্থয- 
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অধিক্তা ( 76810) 0০6: ),, একজন ওজন ও পরিমাপ পরিদশক 
(108976060০1 1618110581৫ 1705898155 ) ও একজন ল্যাণ্ড এজেণ্টও 
(1970 98271) থাকে । ইহারা কাউন্সিল কর্তৃক নিব্বাচিত হয় 
ব্যক্তিগত ও পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে, কোন বাঁধাধর৷ নিয়মানুসারে 
নয়। যদিও আইনত: কাউন্সিল যে কোন সময় তাহাদের কম্মচ্যুত 
করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ খুব বিশেষ কারণ ছাড়া তাহা করে না, 

অন্ততঃ রাজনৈতিক মতের কারণে কন্ম্চ্যতি ঘটে না| ইহার ফলে স্থায়ী 
কম্মচারীরা নিজেদের কাধ্যকলাপের স্থায়িত্ব সন্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া নিষ্ঠার 
সহিত কর্তব্যপালন করিয়া থাকে এবং তাহাদের সততা, নিষ্ঠা, কর্মপটুতা 

ও অভিজ্ঞতার উচ্চমানের জন্য বিটেনে কাউন্টি শাসন খুবই প্রগাতশীল 
ও মিতব্যয়ী | কাউন্টির কাউন্সিলারদের যোগ্যতা ও জনকল্যাণনিষ্ঠার 
উচ্চ মানও বহুলাংশে কাউণ্টিশাসনের উতৎ্কধর কারণ । 

পৌরবরো ও কাউন্টি বরে! ( ৬1010108109] 08 010000105 2700 €001715 

83979008 ) £ 

বন্তমানে ইংল্যাওড ও ওয়েলসে শতকরা! প্রায় 80 জন মানুঘই শহর 
এলাকায় বাস করে এবং এইসব অঞ্চলের স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি হয় 
পৌর জেলা ( 9:৮2) 9150100 ), কাউন্টি বরো (০০015 0০910981) ) 

অথবা পৌর বরো (21001010081 ০: 001000015  0010081) ) হইয়া 
থাকে । বরোর বিশেষত্ব হইতেছে,_ইহা রাজার নিকট সনদপ্রাপ্ত | 

কোন গ্রামীন অথবা পৌর জেলা জনসংখ্যাবৃদ্ধি পাইলে রাজার নিকট 
সনদের জন্য আবেদন করিতে পারে এবং সনদ মঞ্জর হইলে উহা 

বরোতে ব্বপান্তরিত হয় । পৌর জেলাগুলি যতদিন না সনদ পায় 

ততদিন 1894 সালের আইনের আওতায় শাসিত হয় | ইংল্যাণ্ড ও 

ওয়েলসে প্রায় তিন শতের মত বরো! আছে যাহাদের মধ্যে কিছু কিছুর 
জনসংখ্যা কয়েক হাঁজার মাত্র ; আবার ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুলের মত জন- 
বছল শিল্পনগরীও আছে । বরো হইতে হইলে জনসংখ্যার কোন ন্যুনতম 
সীম। নিদিষ্ট নাই। তবে বর্তমানে একটি অলিখিত নিয়ম অনুসারে 
অন্ততঃ 20,000 জনসংখ্যা না হইলে কোন পৌরজেলাকে বরোর সনদ 

দেওয়া, হয় না | 1933 সালের পুব্বে সনদের জন্য আবেদনপত্র বছ- 
সংখ্যক অধিবাসীদের স্বাক্ষর লাগিত, বর্তমানে আরেদনটি . জেল। 
কাউন্সিলের দুইটি ভিন্ন ভিন্ন সভায় অনুমোদিত হইলে তবেই পেশ করা 

হয়| এক মাসের মধ্যে কোন আপত্তি না আসিলে একটি রাজকীয় 
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নির্দেশনামা (01061-10-0081101) মাধ্যমে সনদ মঞ্জুরি হয়| কোন 
পৌর জেলা বরো সনদ লাভ করিলে উহার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায় 
বরো পৌর জেলা কাউন্সিলের ক্ষমতাগুলি ছাড়াও সনদ হইতে প্রাপ্ত 

অতিরিক্ত ক্ষমতাও লাভ করে। কোন কোন বরে প্রথাগতভাবে ব৷ 

রাজকীয় নির্দেশে “সিটি” বলিয়া অভিহিত হয় ; ইহাদের মযাদা আরও 

অধিক । অনেক সিটির মেয়রদের “লড মেয়র* আখ্যা দেওয়া হয় | 

কোন বরোর জনসংখ্যা এক লক্ষে (100,000 ) পৌছিলে উহা! 
“কাউন্টি বরোর* (০০81019 ৮০:০৪) ) মর্যাদা লাভের জন্য একটি 

আইন পাশ করিতে পার্লাষেণ্টের নিকট আবেদন করিতে পারে, তবে 

সকল বরোই যে তাহা করে এমন নয়। কিন্তু 1888 সাল হইতে 
কাউন্টি বরোর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা 

আশীর উপর | বরো এবং কাউন্টি বরোর মধ্যে প্রভেদ সংগঠন বা! 

প্রশাসনিক আকৃতিতে নয় | প্রভেদ হইল এই যে বরো তৌগোলিক ও 
প্রশাসনিক দিক হইতে প্রশাসনিক কাউল্টির অংশ, কাউন্টিবরো স্বতন্ব- 

ভাবে একটি কাউল্টির ক্ষমতা ও দায়িত্ব মণ্ডিত। সুতরাং ইহা যে 

কাউণ্টির মধ্যে অবস্থিত তাহার কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত। এছাড়া সাধারণ 
বরো ও কাউন্টি বরোর সংগঠন বা ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী সম্বন্ধে কোন 

প্রতেদ নাই । বরো বলিতে সাধারণভাবে একটি শহর এলাকাকে বুঝায় 
যাহা রাজার নিকট সনদপ্রাপ্ত | স্থানীয় শাসনব্যবস্থার একক ( ম1) 
হিসাবে বরো ও কাউন্টি বরে ছাড়াও আর এক প্রকারের বরো আছে 

তাহা হইল পালামেণ্টীয় বরো । এগুলি কমন্সসভার সদস্য নিবর্বাচনের 

জন্য গঠিত এক একা এলাকা । সাধারণতঃ পালামেপ্টায় ও পৌরশাসন, 

ৰরোর সীমানা একই হয়, কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথকও হয় | 
উল্লেখ কর৷ প্রয়োজন পুবের্বে যদিও সব বরোই রাজকীয় সনদ দ্বারাই 
স্ষ্ট হইত বর্তমানে কাউন্টি বরে৷ শুধু পার্লামেণ্টের সন্গতিক্রমেই গঠিত 
হইতে পারে । 

€পৌর বরোর শাসনসংস্া! : 

বরোগুলির শাসন কাঠামো মোটামুটিভাবে প্রশাসনিক কাউণ্টিরই 
অনুরূপ, কতকগুলি ছোটখাটো পার্থক্য ছানা ৷ যেমন বরোকাউন্সিলের 
সভাপতিকে “চেয়ারম্যান' ( প্রশাসনিক কাউণ্টির ক্ষেত্রে ) না বলিয়া 'যেয়র? 
বলা হয় : কাউণ্টির ক্ষেত্রে নিব্বাচনী এলাকা এক-আবন বিশিষ্ট, বোর 
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ক্ষেত্রে একাধিক আসন বিশিষ্ট, এবং ভোটাররা নিব্্বাচনী এলাকার আসন- 

সংখ্যা ষত ততসংখ্যক ভোট দিয়া থাকে : কাউণ্টির মতই বরোগুলিতেও 

কাউন্সিলাররা তিন বছরের জন্য ও অলভ্ডারম্যানরা ছয় বছরের জন্য 
নিব্বাচিত হইয়া থাকেন, কিন্ত বরোতে প্রতি বৎসর কাউন্সিলারদের 
এক তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করেন ও তীহাদের স্থলে নৃতন কাউনি্সিলার, 
নিব্বাচিত হন ও অল্ডারম্যানদের ক্ষেত্রে প্রতি তিন. বছর অন্তর অর্ধেক 
অবসর গ্রহণ করেন। বরোর মেয়রের পদমর্যাদা কাউণ্টির চেয়ারম্যান 

অপেক্ষা অধিক! তিনি কাউন্সিলের সতায় সভাপতিত্ব করেন, অন্যান্য 

সদস্যের মত ভোট দেন এবং উৎসবাদিতে বরোর প্রতিনিধিত্ব করেন। 

অবশ্য তাঁহার কোন বিশেষ প্রশাসনিক ক্ষমতা নাই বা কোন ভিটো 

ক্ষমতা নাই । সাধারণতঃ তিনি কোন বেতন পান না, তবে তীহার পদটি 

খুবই সন্মানের | কাউণ্টির মতই বরোর ক্ষেত্রেও সকল ক্ষমতাই একটি 
নিব্বাচিত কাউন্সিলেই ভূত । বরো কাউন্সিলের ক্ষমতার উৎস 
বিবিধ,_(1) রাজার সনদ, (2) সাধারণ প্রথাগত আইন ( ০000001. 
19 ), (3) স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত পার্লামেণ্টের সাধারণ আইন ও বিশেষ 
আইন (প্রাইভেট বিল ), (4) প্রভিসন্যাল অডার ( 71951510091 
010০1 )। কাউণ্টির মতই ক্ষমতাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত--উপবিধি 

প্রণয়ন সংক্রান্ত, অর্থসংক্রান্ত ও প্রশাসনিক | ইহার কাধ্যাবলী একাধারে 
কডিন্টি, জেলা ও প্যারিশগুলি সকলের যুক্ত কর্মতৎপরতা একত্রিত 
করিয়া ; শহর এলাকার উপযোগিতার কারণে অবশ্য কিছুটা তারতম্য 

হয়| কাউণ্টির মতই বরে! কাউন্দিলও প্রধানতঃ দৈনন্দিন ও খ.টিনাটি 
কাধ্যের জন্য কমিটিগুলি ও স্থায়ী কন্মচারীদের উপর নির্ভর করে, এবং 

উহাদের গঠন ও কায্যপদ্ধতিও একই ধরণের | 

প্যারিশ এবং গ্রামীন ও পৌর জেলা, (7081157065 2000 0181 ৪20 

ঘা) 81501065 ) £ 

প্রতিটি প্রশাসনিক কাউল্টির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের স্থানীয় শাসন 
প্রতিষ্ঠান দেখা যায় নিজ নিজ শাসনব্যবস্থা লইয়া | ইহাদের মধ্যে 

শহরাঞ্চলের বরো ও কাঁউন্টিবরো সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে । 

এখন গ্রামাঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা করা প্রয়োজন | এসবগুলির 

শাসনব্যবস্থাই 1894 সালের 170186106 270 7821151) 0070100115 /4০0 

দ্বার নিয়ন্ত্রিত এবং বর্তমানে 1933 সালের স্থানীয় শাসন আইন দ্বারা । 
পল্লী অঞ্চলের ক্ষদ্রতম প্রাথমিক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান হইল প্যারিশ 
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( 81151) ) ; কতকগুলি প্যারিশের সমষ্টি লইয়া একটি গ্রামীন বা পৌর; 
জেল! গঠিত হয় । কোন পল্লী এলাকায় শিল্পকেন্্র গড়িয়। ওঠার ফলে, 

জনসংখ্যাবদ্ধি হইলে গ্রামীন জেলা কাউন্টি কউন্সিলের কাছে পৌরজেলায় 

পরিণত করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে এবং উহার অনুমোদনক্রযে 

পৌরজেলার পধ্যায়ে উন্নীত হয় । দুই রকমের জেলারই সংগঠন একক্সপ ॥ 
গ্রামীন জেলার সংখ্য৷ বর্তমানে 470 এবং পৌর জেলার সংখ্যা কিছু অধিক । 
দই প্রকার জেলাতেই একটি নিব্বাচিত কাউন্দিল আছে, জেলার প্রত্যেক 
প্যারিশ হইতে একজন করিয়া কাউন্পিলার নিব্বাচিত হয় । কাউন্সিলের 

কাধ্যকাল তিন বৎসর, প্রত্যেক বৎসরে এক তৃতীয়াংশ কাউন্দিলার 
অবসর গ্রহণ করে ও তাহাদের স্বলে প্রতি বছর নূতন নিব্বাচন হয়, 
আবার কাউন্সিলাররা পুরা তিন বছরও কর্মরত থাকিতে পারেন, যদি 
জেলা কাউন্সিলের অনুরোধক্রমে কাউন্টিকাউন্দিল সেরূপ নির্দেশ দেয় ॥ 
বরো বা কাউণ্টির মত ইহাদের অল্ডারম্যান নাই । কাউন্সিলাররা 

নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে প্রতি বৎসর একজনকে 

চেয়ারম্যান নিব্বাচিত করে । পৌর জেলা ও বরোর মধ্যে প্রধান পার্থক্য 
হইল বরো সনদপ্রাপ্ত, পৌরজেলা তাহা নয় | তবে পৌরজেলা সনদের 

জন্য আবেদন করিতে পারে এবং সনদ পাইলে বরোতে রূপান্তরিত 

হয় । গ্রামীন ও পৌর জেলাগুনির আয়তন সংশিষ্ট কাউন্টি কাউন্সিল 
ইচ্ছামত নির্ধারণ করিয়া দেয়। দুই প্রকারের জেলা কাউন্সিলেরই 
ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী একই প্রকারের । এলাকার পানীয়জল সরবরাহ', 

জনস্বাস্থ্য, আবজ্জঞনা নিষ্কাশন, ছোটখাট স্থানীয় রাস্তা ও বাজার নির্মাণ 
ও মেরামত, জনগণের অবসরবিনোদন ব্যবস্থাদি, গৃহনি্ীণ প্রভৃতির 

দায়িত্ব ইহাদের উপর । এছাড়া উহার! নানা ব্যাপারে লাইসেন্স মঞ্জর 
করে ও অন্যান্য বিবিধ কার্য করে । পৌর জেলা কাউন্সিলের ক্ষমতা 

ও কাধ্যের পরিধি অপেক্ষাকৃত অধিক । জেলাগুলি প্যারিশদের অপেক্ষা 
অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী | অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকার 

বা কাউন্টি কাউন্সিল গৃহনির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে জেলা" 
দের উপর দায়িত্ব অপপণ করিয়া থাকে । কাউন্টি ও বরোদের মত 

জেলাগুলিতেও বেতনভুকৃ কর্মচারী থাকে | তাহাদের মধ্যে প্রধান 
হইল একজন করণিক, কোঘাধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য-অধিকর্তা, স্বাস্থ্য পরিদর্শক 

(58010519 105050607 ) ও একজন ইঞ্জিনিয়ার । 

গীর্জার উদ্দেশ্যে ইংল্যাওড কতকগুলি প্যারিশে বিভক্ত | ইহাদের 
সংখ্যা বর্তমানে এক হাজারেরও বেশী। স্থানীয় শাসন উদ্দেশ্যে প্যারিশ 
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শুধু পল্লী অঞ্চলেই বর্তমান। কিন্ত ইহাদের মধ্যেও কিছু গ্রামীণ 
প্যারিশ ও কিছু পৌর প্যারিশ আছে, স্থানীয় অবস্থার তারতম্য অনুসারে । 
যেখানে জনসংখ্যা তিনশতের অধিক এমন প্যারিশের স্থানীয়শাসন- 
কর্তৃত্ব একটি প্যারিশ কাউন্সিলে ন্যস্ত থাকে, জনসংখ্যা উহার কম 

হইলে কতৃত্ব প্যারিশ সায় (68115 1050108 )এ অর্থাৎ সকল 
করদাতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে স্থানীয়শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয়। যেখানে জনসংখ্যা দুই শতের অধিক কিন্ত তিন শতের কম 
এমন প্যারিশে--প্যারিশ মিটিং যদি কাউন্সিল চায় তবে কাউণ্টি- 
কাউন্সিল নির্দেশ জারি করিয়া একটি প্যারিশ কাউন্সিল গঠন করিতে 
বাধ্য; কিন্ত জনসংখ্যা দুইশতের কম হইলে প্যারিশ মিটিংএর অনুরোধে 
ইচ্ছা করিলে একটি প্যারিশ কাউন্সিল গঠন করিতে পারে । গ্রামীণ 
জেলাগুলিতে অবস্থিত প্যারিশগুলি এখনও পর্যস্ত স্থানীয় শাসন কাধ্য 
হাড়াও গীজ্জাসম্পকিত কাজও করিয়া থাকে, কিন্ত পৌর জেলাগুলিতে 

1894 সালের আইন পাশ হইবার পর প্যারিশের শুধু গীর্জাসম্পফিত 
কাজই আছে। বড় প্যারিশগুলিতে করদাতাদের সভায় 5 জন হইতে 
21 জন নিব্বাচিত সদস্য লইয়া কাউন্সিল গঠিত হয় এবং কাউন্সিলের 
কার্যকাল তিন বৎসর । কাউন্সিলের সঠিক সদস্যসংখ্যা কাউন্টি কাউন্সিল 
নিদ্ধারণ করিয়া দেয়। প্যারিশ কাউন্সিল বা প্যারিশ সভার স্থানীয় 
শাসনসংক্রাস্ত কাজ খুবই অল্প-_প্যারিশে শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, পৃর্তকাধ্য- 
সমূহ (0110 70109 ), স্থানীয় রাস্তা, কবরখানা, গণভবন (7০৬2 

৪11 ) বা জনসাধারণের মিলন স্থান নির্মীণ ও রক্ষা, আমোদ- প্রমোদ 
ও অবসরযাপন, রাস্তায় আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি । কখনও 

কখনও উদ্ধতন স্থানীয় সংস্থা তাহাদের উপর স্থানীয় ফুটপাত সারান বা 
পাঁনীয়জল সরবরাহ প্রভৃতি কাজের ভারও অর্পণ করিতে পারে । এক- 
জন বেতনভুকৃু করণিক ছাড়া প্যারিশের আর কোন কন্চারী থাকে 
না। স্থানীয় শাসনের এই সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু করিবার 
প্রয়োজন হইলে প্যারিশ কডিন্সিলকে সে বিষয়ে উর্ধতন সংস্থাগুলির 
দৃষ্টি আকর্ষণ ছাড়া আর কিছু করনণীয় নাই । 

কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত স্থানীয় শাসন প্রতিঠাীনগুলির অম্পর্ক : 
লগুনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পৃৰের্ব কেন্দ্রীয় 

সরকারের সহিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পর্ক লইয়া সংক্ষেপে 

বালোচনা করা যাইতে পারে, কেননা কেন্রলিয় সরকারের সহিত লগ্ন 
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মহানগরীর ( 27617000119 ) সংপর্ক অধিকতর নিবিড়! আমরা পৃর্রেই 
দেখিয়াছি যে যদিও ব্রিটিশ স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলির বহুদিন হইতে 

স্বাবিকারের এতিহ্য দৃঢ়মূল, বিগত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া কেন্দ্রীয় 
সরকারের সহিত ইহাদের সংযোগ এবং উহাদের উপর তত্বাবধান ও 

নিয়ঘ্রণের ক্ষমতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে ; বিশেষ করিয়া 1945 সালের 
পর শ্রমিক সরকার কর্তৃক জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয়করণের 
নীতি কাধ্যকরী করার পর হইতে স্থানীয় শাসনসংস্বাগুলির কাজের 

এলাকায় কেন্দ্রের অনুপ্রবেশ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে অনেকেই ইহাদের 
আত্বকর্তৃত্বের ভবিঘ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করিতেছে । অবশ্য পৃৰ্রেও 
এই সংস্থাগুলির সংগঠন জাতীয় স্তরে প্রণীত আইন দ্বারাই নিগ্ধারিত 
হইত, কিন্তু আসলে তাহারা নিজেদের কাজকন্্ন আইন দ্বারা নিদ্দিষ্ 

গণ্তীর মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালন! ' করিত | কিন্ত বাস্তব 
অবস্থার ও রাষ্ট্রের বিধেয় কর্মীপরিধি সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তনের সাথে 
সাথে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কাধ্যক্রমের এক একটি করিয়া দফা 

একটি ব্যাপারে সম্পাদনের মান সমান ও সুষ্ঠু হয়] বর্তমানে স্থানীয় 
শাসন প্রতিষ্ঠানগুলি স্থানীয় মানুঘের স্বাস্থ্য, মানসিক উন্নয়ন ও সাধারণ 
কল্যাণ সংক্রান্ত একটি বৃহৎ কর্ক্ষেত্র অধিগ্রহণ করিয়াছে এবং সেজন্যই 
স্থানীয় শাসনসংস্তাগুলির সহিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগগুলির 

সংযোগ, সহযোগিতা ও সামগ্ুপ্যবিধানের জরুরী প্রয়োজন দেখ! দিয়াছে । 

কারণ এসব কাধ্যের সুষ্ঠু সম্পাদনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় 
'শাসনসংস্থাই সমানভাবে আগ্রহী । অবশ্য এই নূতন পরিস্থিতি শুধু যে 
বিটেনেই ঘটিয়াছে এমন নয়, বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই এই প্রবণত। 
অল্প বিস্তর দেখা যায়| এখন কিভাবে বর্তমানে এই সংযোগ, সহযোগিতা 
ও সামঞ্স্যবিধান সাধিত হইতেছে তাহা জানা দরকার । 

প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়, পার্লামেপ্ট স্থানীয় শাসনসংক্রাস্ত আইন 

প্রণয়ন করিয়। বিভিন্ন পধায়ের স্থানীয় শাসনসংস্থাগুপির সংগঠনের ব্প- 

রেখা নির্ধারণ করিয়া দেয়,যেমন স্থানীয় শাসনের জন্য কি কি এলাক। 

হইবে এবং তাহাদের কি ধরণের শাসনব্যবস্থা হইবে এবং তাহারা কি কি 

কাধ্যের ভার ল্রইবে এমন কি তাহারা কি কি কমিটি গঠন করিতে ও 

অন্ততঃ কতগুলি সতা অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য থাকিবে, কেন্দ্রীয় সরকারের 
কর্মচারী দ্বারা উহাদের হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি । এইভাবে 
ক্জন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের মতই স্থানীরুগাসনসংস্থাগুলিও এই. আইনগুনির 
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মাধ্যমে পার্লামেন্টের চুড়ান্ত কর্তৃত্বের অধীন। দ্বিতীয়তঃ পার্লামেণ্ট 
ইহাদের বিতিন্ন কাজের জন্য, যথা শিক্ষা, পুলিশ, পানীয়জল সরবরাহ 
প্রভৃতির জন্য অনুদান মঞ্জরি করে এবং তাহার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের 
ব্যবস্থা করে । ইহার সাথে সাথেই আসে কেন্দ্রীয় সরকারের-_(ক) 
স্থানীয় শাসনসংস্থা যধাযথভাবে মঞ্জরিকৃত অর্থ ব্যয় করিতেছে কি না 
তত্থাবধানের অধিকার, ও (খ) যে সব কাজের জন্য অনুদান মঞ্জুরি হয় 
সেগুলির উপযুক্ত মান নিদ্ধারণ করার অধিকার ঘোষণা এবং উক্ত মান 
যাহাতে রক্ষিত হয় সে উদ্দেশ্যে সাহায্য করা । এইভাবে কাউন্টি, বরো, 

জেলা প্রভৃতি সকল পর্যায়ের স্থানীয় শাসনসংস্থা নানা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসিয়া পড়ে | 

তৃতীয়তঃ প্রিভি কাউন্দিল অথবা প্রকৃতপক্ষে সপরিষ্দ রাজা 
( 81708 17. 0০810011 ) বরে প্রভৃতি সংস্থাকে কপোরেশন গঠনের সনদ 
মঞ্জরির মাধ্যমে উহাদের কিছু কিছু ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করে এবং 
তার সাথে সাথে আসে কতকটা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ, যেমন তাদের সম্বন্ধে 
নতুন আইন বলবৎ হইবার তারিখ ধার্য করা ও এক সংস্থা হইতে অন্য 
সংস্থায় কাজের তার হস্তাম্তরিত কর! ইত্যাদি | 

পরিশেষে, কেক্্রীয় সরকারের অনেকগুলি প্রশাসনিক বিভাগ 

(85000৬6 106080705005 ) নানা স্বানীয়শাসন সম্পকিত ব্যাপারের 

তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে অংশগ্রহণ করিয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে যে 

বিভাগটি সব্বাধিক উল্লেখযোগ্য সেটি হইল গৃহনিশ্নবাণ ও স্থানীয় শাসন 

মন্ত্রক (1101565 01 70015106200 10081 009৮5131010 )। পুলিশ 

তত্বাবধানের ব্যাপারে স্বরাষ্মন্ত্রক (70175 0০6) এবং অর্থসাহায্য 

ব্যাপারে অর্থমন্ত্কও (71589815 ) এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

এছাড়া যে সব বিভাগ অব্লবিস্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেগুলি 

হইল শিক্ষামস্্ক, স্বাস্থ্যমন্ক, জাতীয় বীমামন্ত্রক, কৃঘি ও মৎস্যমস্ত্রক 
ইত্যাদি | কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগগুলি তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিলেও 
স্থানীয় শাঁসনসংস্থাগুলি কখনও হোয়াইটহলের ( ৬4171661201 ) অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় সরকারের শাখাতে পরিণত হয় নাই, যদিও অনেক ব্যাপারে 

তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ নিজ এলাকায় কেন্দ্রের সহযোগা 
( ৪8০০ ) হিসাবে করিয়া থাকে | দুয়ের মধ্যে সম্পকটা মোটামুটি 
এই যে স্থানীয় শাসনকার্ষের সম্পাদন এবং সীমিতভাবে উহার নীতি 
নিদ্ধারণও এই সংস্থাগুলিতে বর্তায় এবং উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা ও. 
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বছ্ুতবপূর্ণ অংশীদারের অম্পর্ক বিদ্যমান । একমাত্র লগ্ন পুলিশ 
প্রশাসনের স্বরাষ্ট্রমন্ক ছারা প্রত্যক্ষ পরিচালনা ছাড়া কোনও স্থানীয়, 
শাসন প্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি নিজেদের কন্মচারী মারফৎ 
হস্তক্ষেপ করে না ; তবে সরাসরি হস্তক্ষেপ ব্যতীত অনেক কিছুই করিয়৷ 
থাকে । যেমন কেন্দ্রীয় বিতাঁগগুলি পরামর্শ ও তথ্যাদি সরবরাহ করে, 
অভিযোগাদি গ্রহণ করে, নানা বিষয়ে তদস্ত করে, বিতকিত বিষয়ের 
সালিশী করে। উহাদের সংগঠন, কাধ্যপদ্ধতি, লক্ষ্য এবং কর্তব্য- 
পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্তাম কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত 
নিয়মকানুন কেন্দ্রই রচনা করে যাহা তাহাদের পালন করিতে হয়। 
তাহারা যদি এমন কোন উপবিধি রচনা করে যাহা তাহাদের ক্ষমতার 
গণ্ভীর বাহিরে তাহা কেন্দ্র বাতিল করিয়া দেয়। অনেক ব্যাপারেই 
কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিসাপেক্ষে কাজ 
করিতে পারে এবং অনুমতি ব্যতীত পারে না | কতকগুলি খাতে 
তাহাদের হিসাব নিকাশ কেন্দ্রই পরীক্ষা করে এবং তাহাদের যদি কোন 
খণ লইতে হয় তবে কেন্দ্রের অনুমোদন লাগে, এমন কি 1948 সনের 
আইন অনুসারে স্থানীয় কর আদায়ের উদেশ্যে সম্পত্তির মৃূল্যায়নও 
(85559507900 ) কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব । 

বিটেনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনের মধ্যে সম্পর্ক আরও পরিষ্কার- 
তাবে বুঝা যাইবে যদি ফান্সের সহিত উহার তুলনা করা যায়। ফান্সে 
কি কেক্ত্রীয়, কি স্থানীয়, দেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার সকল সূত্র 
কেন্দ্রেরই একটি প্রশাসনিক বিভাগে কেন্দ্রীভূত, এ বিভাগটি হইল 
আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক ( 141101905 ০1 1056 10051107 ) এবং স্থানীয় শাসন- 
ব্যবস্থার এককগুলিকে ( 8:0105 ) কেন্দ্রীয় সরকারের শাখা বলিলে অত্যুক্তি 

হয় না যাহাদের নিজস্ব কোন স্বতন্ত্র সত্বা থাকে না। উক্ত মন্ত্রকের একজন 
কর্মচারী প্রিফেক্ট (016০) সেখানকার স্থানীয় শাসনসংস্থা»_ (70927 

11911) এর জব্বেসব্বা, তীাহারই' নিরেেশে ও ব্যবস্থাপনায়. উহার কাজ 

চলে । সেখানে স্থানীয় শাসনের উপর কেন্ত্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব 
প্রশাসনিক ( ০৯০০৪%%৩ ) ধরণের এবং উহা এতই ব্যাপক যে প্রকৃত- 
পক্ষে স্থানীয় শাসনের কোন অস্তিত্বই থাকে না। আরও উল্লেখযোগ্য, 
কেন্দ্রের এই সাব্বিক কর্তৃত্ব ফান্সে পরিকল্পিত ও সচেতনভাবেই প্রবস্তন 
করা হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটা যৌক্তিকতা ও 

সামগ্্স্য বজায় থাকে | ইংল্যাণ্ডে কিন্তু অবস্থাটা সম্পূণ ভিনবূপ। 

এখানে কেন্ত্রীয় নিয়ণ বা! কর্তৃত্ব কোন তত্ব অনুসারে বা পরিকল্পিতভাবে 
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প্রবত্তিত হয় নাই : বাস্তব অবস্থার চাপে ধাপে ধাপে নিতান্ত অনিবার্ষ 

কারণে ও অনিচ্ছায় ইহা গ্রহণ করিতে হইয়াছে : কেননা কেক্দ্রায় 

নিয়ন্ত্রণ বিটেনের স্থানীয় শাসনের স্বাতশ্ত্যের এতিহ্যবিরোধী । কাজেই 

এই ব্যবস্থায় কোন যৌক্তিকতা ব1 সামগ্রস্য পরিলক্ষিত হয় না, কেন্দ্রীয় 
সরকার বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে এখানে ওখানে তাহার হস্ত 

প্রসারিত করিয়াছে । এজন্য এই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি ফান্সের ন্যায় 
কোন একাটি বিশেষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে কেন্দ্রীভূত হয় নাই। স্থানীয় শাসনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংশিষ্ট কেক্ত্রীয় মন্ত্রক তত্বাববান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব 

গ্রহণ করিয়াছে ঠিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতে না, অনেকটা সমানদের মধ্যে 
বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার তিত্তিতে, যাহাতে দুই সরকারের কর্তব্যগুলি সুশৃঙ্খল 
ও নুষ্ঠুতাবে জুসম্পন্ন হয়। পালামেণ্ট স্থানীয় শাসনসংস্বাগুলির কাজ 
আুসম্পন্ন করিতে বাঘিক অনুদান মঞ্জুরি করে, সংশ্রি্ট প্রশাসনিক বিভাগ 
মঞ্জরিকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয়িত হইতেছে কিনা তাহার উপর লক্ষ 
রাখে এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে তাহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত৷ 

প্রয়োগ করে,_যে সংস্থা বিশেষ উদ্যোগী নয় তাহাকে কন্মতৎ্পর করিয়া 
তুলিতে এবং যে সংস্থা অতিরিক্ত আগ্রহী ও অধীর তাহাকে সংযত 

করিতে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির স্বাধীন সত 
নিংশেঘ করিতে নয়। প্রত্যেকটি সংস্থার নিব্বাচিত কাউন্সিল স্থানীয় 

মানুঘদের বুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে তৎপর এবং সেজন্য তাহারা কর ধাষ 

করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, বিভিন্ন বিভাগে কাধ্য পরিচালনার জন্য স্থায়ী 

কর্মচারী নিয়োগ করে এবং তাহাদের কাজের তত্বাবধান করে । এইসব 

দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে কেন্ত্র হস্তক্ষেপ করে না, কেন্র শুধু লক্ষ 
রাখে যে ঠিকমত কাজ চালাইবার জন্য যে সব বিধিনিষেধ পালামেণ্ট 

বা কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রশাসনিক বিভাগ আরোপ করিয়াছে সেগুলি 

পালিত হইতেছে কিন! এবং প্রশাসনের নিদ্ধারিত ন্যুনতম মান বজায় 
থাকিতেছে কিনা | উহার ক্ষমতা অনেকটা নেতিবাচক (768815৩ )। 

জগ্ডুন মহানগরীর স্থানীয় শাসপব$বশ্ছ। 5 

পুবের্বই বল৷ হইয়াছে যে ব্রিটেনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামোতে 
লগ্ডন মহানগরীর কিছুটা বিশেষত্ব ও অনন্যতা আছে । সেজন্য ইহার 
পৃথক জালোচনা প্রয়োজন | এখানেও অবশ্য বর্তমান ব্যবস্থা প্রাচীন কাল 
হইতে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক এঁতিহাসিক বিবর্তনের ফলশ্র্ঘতি। বর্তমান 
মহানগরীর কেন্্রবিন্দুতে অবস্থিত আদি লগুন নগরী যাহা 409 ০ 
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[০00০০ নামে খ্যাত তাহার শাসনব্যবস্থা এখনও প্রায় সেই যুগেরই 
রহিয়াছে | কিন্তু উহাকে কেন্্র করিয়া চতুষ্পার্খে বহুদূর বিস্তৃত যে সব 
ধন বসতিপূর্ণ অঞ্চল গড়িয়া ওঠে যাহাকে লওন মহানগরী ( 71০:০2০11- 
€2 1000০90 ) বলা হয়, 1855 সালের মেট্রোপলিটান পরিচালনা আইন 
(71510০017692. 71807280767 4১০ ) চালু হওয়ার পূর্ব পযন্ত সেগুলির 
স্থানীয় শাসন ন্যস্ত ছিল একশতের উপর প্যারিশে যাহাদের শাসনসংস্থা 
ছিল ভেঙ্রি ( 5৪055 ) নামে একটি ক্ষুদ্র নিব্বাচিত বোর্ড ও অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র প্যারিশগুলিতে কয়েকটি করিয়া একত্রে একটি জেলাবোর্ড এবং 
সমগ্র মহানগরীর (7150:0০19) জন্য মেট্রোপলিট্যান বোর্ড অৰ্ ওয়াকম্ 
(71500701160) ০810 ০ ৬/0119 ) নামে একটি ব্হৎ প্রতিষ্ঠান 
ছিল যাহাতে লওন সিটি, প্যারিশ ভেষ্টি ও জেলাবোর্ডগুলির মনোনীত 
প্রতিনিধিরা থাকিত। মিডনৃসেক্স, সারে ও কেণ্ট কাউন্টিগুলিও মেট্রো- 
পলিট্যান বোর্ডের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। দ্রুতগতিতে শিল্পায়ন ও জন-. 
সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে সব জটিল সমস্যা দেখ! দেয় তাহার মোকাবিল। 
করা এইসব সংস্থার সাধ্যাতীত হইয়া দীড়ায়। ফলে পৌরজীবন প্রায় 
বিপষস্ত হইয়া পড়ে । তখন পৌরব্যবস্থার সংস্কার ও পূনগঠনের জন্য 
পার্লামেণ্টকে অগ্রণী হইতে হয় | 1855 সনের আইনেও সমস্যার সমাধান হয়: 
শা। 1888 সালে স্থানীয় শাসন আইন ( 1০০2] 00৮61017677 40 ) 
নামে যে ব্যাপক আইনটি পাশ হয় তাহাতে লগনের শাসনব্যবস্থারও 
কিছু সংস্কার সাধন হয়। এই আইনে লগ্ন মেট্রোপলিস্ হইতে 
মিডনৃসেক্স, সারে ও কেণ্ট কাউট্টিগুলিকে বাদ দিয়া ইহাকে একটি স্বতস্র 
প্রশাসনিক কাউন্টি (40717190505 0০৫0 ০৫ [,010090) করা 
হয় এবং ইহার প্রশাসনসংস্থা লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল (1.07997 
০০৮০ 5০9811611 ) মেট্রোপলিট্যান বো অব্ ওয়ার্কসের স্থলাভিষিক্ত. 
হয় | প্রায় 117 বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া এই লওন কাউন্টি স্থাপনের 
সময় হইতেই লণ্ডনের আধুনিক স্থানীয় শাসনব্যবস্থার পত্তন বলা যাইতে পারে । 
কিছুদিন পরেই লগ্ন কাউন্টিকে 28টি মেট্রোপলিট্যান বরোতে ( ?4০0০- 
[0116917 73910881) ) বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটিতে সীযিত স্বায়তশাসন ক্ষমতা 
বিশিষ্ট কাউন্সিল স্থাপিত হয় | 1899 সালে লগ্ন মহানগরীর স্থানীয় 
শাসনের ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার রূপরেখা একত্রিত করিয়া লণ্ডন শাসন আইন 
( 100001 00%51:01060 4১০.) নামে একটি আইন পালামেন্টে পাশ 
হয়। ইহার সাথেই লগ্ডনের শাসনব্যবস্থার আধুনিকীকরণ সাধিত হয়। 
ইহাতে লণ্ডন মহানগরীতে তিন স্তরবিশিষ্ট শাসনবীবস্থা চালু কর হয়-_লগুন- 
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কাউন্টি কাউন্দিল, দাট অব লগ্ন কর্পোরেশন ও 28টি লগ্ন 
মেট্রোপলিট্যান বরে! কাউন্সিল লইয়া | 1965 সালের এপ্রিল মাস পযন্ত 
এই ব্যবস্থা চালু থাকে । মেট্রোপলিট্যান বরোগুলি গঠিত হইলে প্যারিশ 
ভেঙ্বি ও জেলাবোর্ডের অস্তিত্ব লোপ পায়, কিন্ত লগ্ন সিটি কর্পোরেশনটি 
অব্যাহত থাকে । সিটি করপোরেশনের শাসনব্যবস্থা এখনও পধ্যস্ত 
প্রায় একই রকমের রহিয়াছে । পরে ইহার বর্ণনা করা হইতেছে । 
লণ্ডনের বাকী অংশের শাসনব্যবস্থায় লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিল ও 
মেট্রোপলিট্যান বরো! কাউন্সিলগুলির মধ্যে কার্ধ্য ও ক্ষমতা বণ্টন অনেকটা 
যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাচে করা হইয়াছিল | সাম্পৃতিক কালে 7.000010 0052110- 

10900 ১০ ০91 1939 নামে আর একটি আইন পাশ হয় যাহাতে এ 

সময় পর্যন্ত এ এলাকার স্থানীয় শাসনের তদানীন্তন ব্ূপরেখা সন্নিবেশিত 
হয় | বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি লগ্ন শহর প্রসারিত হইয়? মিডবৃসেক্স 
ও চারিদিকের অন্যান্য কাউন্টিতেও অনুপ্রবেশ করে, ফলে এইসব 
এলাকাগুলির সুষ্ঠু স্থানীয় শাসনের নৃতন সমস্যা দেখা দেয় এবং 
মেট্রোপলিট্যান এলাকায় পুনবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয় | এই উদ্দেশ্যে 
1957 সনে স্যার এডুইন হাবাটের ( পরে লঙ হাবাট ) সভাপতিত্বে একটি 
রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনকে এই এলাকায় যাহাতে সুষ্ঠুভাবে 
স্থানীয় শাসন কাধ্যকরী হইতে পারে এবং সেজন্য কিভাবে বিভিন্ন সংস্থার 
মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কর! প্রয়োজন সেদব্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংস্কার স্থপারিশ 
করিতে বল। হয় | 1960 সালে কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করে । রিপোর্টে 

জুপারিশ করা হয় লগ্ন বরোগুলি হইবে স্থানীয় শাসনের প্রাথমিক একক 
এবং যে সব কাজ বৃহত্তর লণ্ডনের সমগ্র এলাকায় একত্রে অধিকতর সুষ্ঠভাবে 
সম্পাদন করা যায়, সেগুলি ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে ইহাদের উপর 

দায়িত্ব অপুণ করা হইবে। পুব্বোক্ত বিষয়গুলির ভার থাকিবে বৃহত্তর 
লগন সংস্বার উপর | বৃহত্তর লণ্ডন হইবে 101টি বিতিন্ন স্থানীয় শাসন 
প্রতিষ্ঠানের এলাকা জুড়িয়া | রিপোর্টের ভিভ্তিতে 1963 সনের ল্গুন 

শাসন আইন ( 1,00001 0০9৮0010610 4১00 1963) নামে একটি 

আইন পাশ হয় যাহা লগ্ডনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থাকে নৃতনভাবে বিন্যাস 
করে । আইনটি 1965. সনের ]লা এপ্রিল হইতে কার্যকরী হয় | 
এই আইনের আওতায় লগ্ডন ও মিডবৃসেক্স প্রশাসনিক কাউন্টি দৃইটি, 
28টি মেট্রোপলিট্যান বরো, বৃহত্তর লওন এলাকার অন্ততুক্ত অন্যান্য 
পৌর বরো ও পৌর জেলা, সব্বসমেত 85টি সংস্থা অবলুক্ত হয় এবং 
'লগ্ুন ও মিডন্সেক্স কডিক্টি এবং হাট ফোর্ড শায়ার, এসেক্স, কেস্ট ও 
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সারে কাউন্টিগুলির অংশবিশেষ, তিনটি কাউন্টি বরো৷ এবং 83টি পৌরবরো 
ও পৌরজেলা লইয়া “বৃহত্তর লগ্ডন”* গঠিত হয় যাহার আয়তন হইল- 
প্রায় 620 বর্গমাইল ও জনসংখ্যা 80 লক্ষের মত | অবলুপ্ত এলাকাগুলির 
শাসনসংস্থার স্থলে স্থাপিত হইল,--(1) একটি বৃহত্তর লগ্ন অংসদ 
(0152661 [,07007. 0080001] ), ইহা পৃবের্বর লণও্ডন কাউন্টি কউন্সিলের 
স্থলাভিঘিক্ত হয়, কিন্তু বৃহত্তর এলাকা ব্যাপিয়!, 02) 32টি বৃহত্তর লগ্ডন 
বরো কাউন্সিল ( প্রতিটি বরোর জনসংখ্যা 1১70,000 হইতে 3,40,000 
এর মধ্যে )। ইহারাই লগনের স্বায়ত্শাসনের প্রাথমিক একক হিসাবে ধার 

হইয়াছে, নৃতন কাধ্য ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া | বৃহত্তর লগ্নের কেন্রের 
'নিকটবত্তী 12টি বরো ও ল্গুন সিটি লইয়া আভ্যন্তরীণ লগ্ন শিক্ষা 
কর্তৃপক্ষ (10061 1.004090 1209080101 £১0000115 ) গঠিত । শিক্ষা 

ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় শাসনঘটিত কাধ্য বৃহত্তর লগ্ডন কাউন্সিল ও লগ্ন 
বরোগুলির মধ্যে বন্টিত। ক্ষমতা ও কাধ্য বণ্টনের নীতি হইল যত বেশী 
সম্ভব কাজের ভার লগ্ন বরোগুলির উপর ন্যস্ত করা এবং বৃহত্তর লণ্ডন 
কাউন্দিলের উপর এমন সব কাজের ভার অপণ করা যাহা সার বৃহত্তর 
অগ্তন এলাকার সহিত সংশ্লিষ্ট । বৃহত্তর লগ্ডন বরোগুলি পৃব্রবকার 
মেট্রোপলিট্যান বরোগুলি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী এবং জনসংখ্যা 
ও আঘথিক সঙ্গতির দিক হইতেও উহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী । বড় 
বড় পরিকল্পনা, প্রধান প্রধান সড়ক নির্মান ও রক্ষণ, এ্যান্থলেন্স, অগ্রিনিক্বান- 
কাধ্য, ময়লা নিক্ষাশন, পয়ঃপ্রণালী, জলনিফাঘন ব্যবস্থা € ৫1515985 ), 
জনস্বাস্থ্য বিঘয়ক বিধিনিষেধ প্রণয়ন ও টেমস বন্যানিবারণী ব্যবস্থা প্রভৃতির 
দায়িত্ব বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলে ন্যস্ত হইয়াছে । আবার গৃহনির্সানের 
ক্ষেত্র বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিল ও লণ্ডন বরোকাউন্সিল উভয়েরই এক্তিয়ার- 
ভুক্ত, বরোর কন্শমতৎ্পরত। উহার সীমানার মধ্যে সীমিত, অন্যটির সারা বৃহত্তর 
লগুন এলাকায় এমন কি সীমান্তবত্তী নগরগুলির যোগসাজসে বৃহত্তর লগ্ন 
এলাকার বাহিরেও | উল্লিখিত কাধ্যাবলী ছাঁড়া স্থানীয়শাসনসংক্রাস্ত 
অন্যান্য জনসেবাযূলক কাজের ভার বৃহত্তর লণ্ডন বরোগুলিতেই বত্তীয়, 
যেষন মেট্রোপলিট্যান সড়কগুলি ছাড়া অন্যসব আঞ্চলিক রাস্তাটি নির্মান 
মেরামত, পরিষ্কার রাখা, আলোর ব্যবস্থা করা, পাক! পয়ঃপ্রণীলী নির্মীন, 
সাধারণ ম্বানাগার, গ্রশ্থালয়, কারখান৷ প্রভৃতির তত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ, 
ইত্যাদি । স্থানীয়শাসনঘটিত কয়েকটি বিশেষ বিশে গুরুত্বপূণ কাজের 
ভাঁর বিশেষ বিশেষ সংস্থার উপর ন্যস্ত আছে, যেমন জলসরবরাহের জন্য 

': গেট্রোপলিটন ওয়াটার বোর্ড, পরিবহন ব্যবস্থার জন্য লগ্ন ট্রান্সপাট 
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বোর্ড, বন্দর পরিচালনার জন্য লণ্ডন: বন্দর কর্তৃপক্ষ (৮০৮ ০0 10000 
4১560০05 ), ও সিটি এলাকা ছাড় বৃহত্তর লগ্নে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার 
ছবন্য মেট্রোপনিট্যান পুলিশ কমিশনার ষাহার এলাকাকে বলা হয় 71০০. 
70110 ৮১০11০9 1015010 ইত্যাদি | 

সিটি অব. জগ্ুন : 

লগ্ন সিটির আয়তন ও কাধ্যক্রম এই আইনেও বিশেষ কোন পরিবর্তন 
হয় নাই | উহা বহুলাংশে সামস্তযুগীয় চরিত্র বজায় রাখিয়াছে এবং বৃহত্তর 
লণ্ডন সংসদের নিয়ন্ত্রণ হইতে অনেকটা মুক্ত । সিটি কপোরেশন প্রধানতঃ 

বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত রাজকীয় সনদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং পৃর্রের ন্যায় 
তিনটি পরিষদের (০০০1 ) মাধ্যমে কাজ চালাইয়া থাকে | শিক্ষাক্ষেত্রে 
সিটিতে আত্যন্তরীণ লণ্তন বরো৷ কাউন্সিল ( [10761 [1:900070 ০1০88) 
0০9001 ) কাধ্যনিব্বাহ করে। সিটি কপোরেশনের কয়েকটি বিশেষ 
ক্ষমতা! আছে,_যেমন ইহার নিজস্ব পুলিশবাহিনী পরিচালন।, স্বাস্বাবিধান 
(590169100 ), টেমর নদীর পুলগুলির ও বন্দর এলাকার স্বাস্্যরক্ষার 

দায়িত্ব | তাছাড়া ইহার জিন্মায় প্রচুর বেসরকারী অর্থ তহবিল ও সম্পত্তি 

আছে যাহা হইতে নান! শিক্ষামূলক ও দাতব্য প্রকল্পের ব্যয়বরাদদ কর! 
হয় এবং লর্ড মেয়রের বেতন (1965 সালে 15,000 পাউও ) ও আতিথ্য 
ও আপ্যায়ন খাতে আনুঘঙ্গিক ব্যয় নিকর্বাহ করা হয়। 

এখন 1963 সালের আইনের আওতায় লণ্ডনের স্থানীয় শাসনের 
তিনটি প্রধান সংস্থার (লগ্ন সিটি কর্পোরেশন, বৃহত্তর লণ্ডন বরো 
কাউন্দিল ও বৃহত্তর লুণ্ডন কাউন্সিল ) সংগঠনের বিবরণ নিয়ে সংক্ষেপে 
দেওয়া হইতেছে । 

সিটি অব্ জগ্ডন কর্পোরেশন : 
পৃব্বেই বলা হইয়াছে আদি লণ্ডন নগরীর সীমানা ও শাসনবযবস্থা 

পুরাকালপ হইতে প্রায় অপরিবন্তিতই আছে। ইহার এলাকা মাত্র এক 
বগমাইলের মত এবং সারাক্ষণ বসবাসকারী বাসিন্দাদের সংখ্যা কয়েক 
হাজারের মত | 1835 সালে 11001010891 001001581809375 4৯১০ ছারা 

ইংল্যাপণ্ডের পৌর কর্পোরেশনগুলির যে সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল 
লণন নগরীকে তাহা স্পর্শ করে নাই। লগ্ন সিটির কর্পোরেশন লর্ড 
মেয়র ও তিনটি কাউন্সিলের (০০৪৫% ) মাধ্যমে পৌরশালন পরিচাননা 
করে । এগুলিকে বল! হয় যথাক্রমে কোর্ট অব কমন. কাউনিসিঘ্ধ ( ০8৫ 



90 0002000. 0০801 ), কোর্ট অব্ অল্ডারমেন (0০9 ০? 41৫6৫- 

0160 ), ও কোর্ট অব কষন হল ( 0০ ০1 50101007191 )1 
ইহাদের মধ্যে 00607 001000007) 000001টিই প্রধান কাধ্যকরী 

সংস্থা । কর্পোরেশনের যাবতীয় সম্পত্তি ও সীলমোহর (9681) ইহারই 

হেঁপাজাতে থাকে । নগরীটি মেটি 26টি ওয়ার্ডে ( */৪1৫ ) বিভক্ত এবং 

প্রতিটি ওয়ার্ড হইতে আয়তন অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক প্রতিনিধি নিব্বাচিত, 

হয় কোর্ট অব কমন কাউন্সিলে | সিটিতে বসবাস ব৷। ব্যবস। কর! 

তোটারের যোগ্যতার ভিত্তি। প্রতি বৎসর ভোটারগণ ছ্বারা নিব্বাচিত 

159 জন কাউন্সিলার ছাড়া কোর্ট অৰ্ কমন কাউন্সিলে তোটার ছারাই 

(অন্যান্য সংস্থার মত কাউন্সিলারগণ কর্তৃক নয়) প্রতি ওয়ার্ড হইতে 

একজন করিয়া প্রত্যক্ষভাবে নিব্বাচিত 26 জন অন্ডারম্যান থাকেন 

ধাহারা যাবজ্জীবন এ পদে অধিষিত থাকেন। উল্লেখ করা যাইতে 

পারে অন্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অল্ডারম্যানরা যাবজ্জীবন পদাতিষিক্ত 

থাকেন না। লর্ড মেয়র ( [০৫৫ 1/8501 ) কমন কাউন্সিলে সভাপতিত্ব 

করেন। 1952 সাল পর্যন্ত কাউন্সিলরদের সংখ্যা ছিল 206, কিন্ত এ 

বছর সংখ্যা হাস করার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করায় এই সংখ্যা ক্রমশঃ 

159 এ কমান হইয়াছে । লর্ড মেয়রসহ অল্ডারম্যানদের লইয়া কোটি 

অব অল্ডারমেন (0০ 01 41060000 ) গঠিত হয় | অক্ডারম্যানরা। 

পদাধিকারবলে জাষ্ট্রস অব দ্য পীস্ (3. ৮.) হইয়া থাকেন । তৃতীয় 

কাউন্সিল হইল্র কোর্ট অব কমন হল ( ০০৮ ০ ০0721001) 13811 )। 

ইহা লর্ড মেয়র, দূইজন শেরিফ (9:61), দুইজন অল্ডারম্যান এবং 

সমস্ত লিতারিম্যান (11%552060 ) যাহারা আবার সিটির ফীম্যান 

( 26160 ) হিসাবে বিভিন্ন সাটি কোম্পানীর ( ০ ০০10080755 ) 

বিশিষ্ট পোঘাক পরিবার অধিকারী তীহাদের লইয়৷ গঠিত | এগুলি সবই 

মধ্যযুগের অবশিষ্ট নিদর্শন | তখনকাঁর দিনে বিভিন্ন ব্যবসায় ও গিল্ডের 

( ৪8110 ) সত্য হিসাবে তীহারা বিশেষ সুবিধার অধিকারী হইতেন 
এবং সিটির ফিম্যানের € ঠি৩০091। ) মর্যাদা লাভ করিতেন । বর্তমানে 

পিটি কম্প্যানিগুলি প্রান বিশেষ বিশেষ বৃত্তির নামে চিহিত গিল্ড- 
গুনিরই উত্তরসূরী, যদিও এখন তাহাদের এইসব বৃত্তির সহিত কোন 

সংশ্রব নাই | ইহাদের লিভারিম্যানরা ([475150150 ) বিশেষ বিশেষ 

পোঘাক পরিধানের অধিকারী | ইহারাই সিটির কমনহল পরিষদের 

(0০ ০ ০০0807900 চা] ) সত্য হন॥ এই পরিঘদ দুইজন: 

শেরিফ নির্বাচিত করে এবং প্রাক্তন শেরিফদের মধ্য হইতে দুইদ্ন্চ 



৩2. বিদেশী রা্ট্রসমূহের শা়নব্যবস্থা_ু্তরাজ্য 
অল্ডারম্যানকে মনোনীত করে। কোর্ট অবু অল্ডারমেন এই দুইজন 
আভ্রুলাঞগঞাদ মধ্য হইতে প্রতি বখসর 29শে সেপ্টেম্বর তারিখে লর্ড 
মেয়র নিব্বাচিত করে ও রাজার অনুমোদনের জন্য নাম পাঠায় । রাজার 
অনুমোদন অবশ্য আনুষ্ঠানিক | লর্ড মেয়রকে হাইকোর্টের বিচারপতিরা 
সিটির প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে শপথ পড়ান । লর্ড মেয়রের পদটি 
খুবই সন্নানের এবং জীকজমকপূর্ণ, কিন্ত তাহার বিশেষ কোন প্রশাসনিক 
ক্ষমতা নাই । তিনি কোন কন্শচারী নিয়োগ করেন না বা তাদের কাধ্য 

তস্বাবধানও করেন না বা অন্য কোন কাধ্য স্বাধীনভাবে পরিচালনা 

করেন না। তিনি তিনটি কাউন্সিলের সভাতেই সভাপতিত্ব করেন এবং 
সরকারী উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে “সিটর' প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন। 
তিনি যদি আগেই “নাইট+ না হইয়া থাকেন তবে তাঁহার কার্ধযকালের 
মধ্যে রাজ] তাহাকে “নাইট উপাধিতে ভূঘিত. করেন। তাহার কাধ্য- 
কালে পদাধিকারবলে প্রিভি কাউন্সিলার হইয়া থাকেন। তিনি উচ্চ- 

হারে বেতন পান এবং তাহার বাসের জন্য “ম্যানসন হাউস* সৌধটি 

নির্দিষ্ট আছে। “সিটিতে” একাধিক জীকজমকপূণ উৎসব অনুষ্ঠান হয় 
তাহাকে কেন্তর করিয়া, একটি হইল 'গিল্ড হলে' তাহার কাধ্যালয়ে 
“লর্ড মেয়র দিবস” (7010 17250715108 ) পালন, যাহাতে সারা 

লগনের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হন এবং আদর আপ্যায়ন পান এবং 
আর একটি-_লর্ড মেয়রের বাঘিক শোভাযাব্রা (1,010 7180115 91)0% ) 

যাহা সকল ল্ওনবাসীর দর্শনীয় বস্ত। সকল পৌর উৎসবে বা বিদেশী 
রাজারাজড়া বা সম্বান্ত অতিথিদের সন্বদ্ধনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদিতে 

এতিহাসিক গ্রিল্ডহল্ সৌধে লড মেয়র ও তাহার অল্ডারম্যান ও কমন 
কাউন্সিলারদের বণাঢ্য উপস্থিতি বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলের সভাপতি ও 

কাউন্সিলারদের মান ও নিষ্পৃভ করিয়া দেয়। এক কথায় বলিতে 
গলে পিটি অৰ্ লগ্ন পৌর প্রতিষ্ঠানাট তাহার মধ্যযুগীর সাজসজ্জামগ্ডিত 

হইয়া এখনও সামন্তযুগের স্মৃতি ও এ্রতিহ্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে। 
বর্তমান যুগে চতুদ্দিকের গণতান্ত্রিক পরিমগ্ডলের সহিত মধ্যযুগের এই 
স্মৃতিচিহাটি একান্তিই অযুগোপযোগী অসঙ্গতি বলিয়। মনে হয় এবং ইহ 
সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল মানুঘদের কাছে চক্ষুশুল হইয়া দীড়াইয়াছে। 
তীহারা মনে করেন ইহার অতিরিক্ত মর্ধাদা ও সন্ত্রয বৃহত্তর লণ্ডনের 
বাকী . অংশের গণতান্ত্রিক পৌরব্যবস্থাকে- ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে । কিন্ত 
তবুও. ইহা যে টিকিয়া আছে তাহার প্রধান কারণ হইল. মোটের উপর 
উহার এলাকাটি স্ুশাসিত | কর্মচারীরা, সৎ ও দক্ষ এবং পৌর. কাজকন্ধু 



ভালতাবেই পরিচালিত হয়, করের বোঝাও সম্পত্তির মূল্যের তুলনায় 
কমই | আুতরাঁং বাসিন্দারা ইহার কাজে সত্তষ্ট | অবশ্য প্রধান প্রধান 
পৌরকর্শের জন্য সিটি প্রধানতঃ লুণ্ডনের অন্য পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির 
উপর নির্ভরশীল | কিন্তু ইহার একটি নিজন্ব পুলিশবাহিনী ও আদালত 
আছে যাহা লগ্ডনের অন্য কোন শাসনপ্রতিষ্ঠানের নাই! ইহার টিকিয়া 

থাকার আর একটা কারণ ইংরাজ জাতির সহজাত রক্ষণশীলত! যাহা 
প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে আকড়াইয়া রাখিতে অভ্যস্ত যদি না উহার অসুবিধা 

একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 1963 

সালের লণ্ডন শাসন আইনে লগ্ডন সিটি কর্পোরেশনের সংগঠন ও ক্ষমতার 

কোন পরিবর্তন না করিলেও উহাকে উহার পুব্বেকার বিশেষ ক্ষমতা- 
গুলি ছাড়াও একটি বৃহত্তর লগ্ডন বরোর ক্ষমতাগুলি দেওয়া হয়, অতিরিক্ত 
ক্ষমতা হিসাবে, যদিও সেজন্য ইহা একটি লণ্ডন বরোতে পরিণত হয় 

নাই । 

বৃত্তর লণ্ডন কাউন্দিল ( 07586 1,000) 00৮00] ) : 

একজন সভাপতি (€ 00091170217 ) একজন উপসভাপতি ( ৮1০৪- 

0102171081 ), একজন সহকারি সভাপতি (1060 000911080 ), 

100 জন কাউন্সিলার ও 16 জন অল্ডারম্যান লইয়া বৃহত্তর লগ্ন 
কাউন্সিল গঠিত হয়! কাউন্সিলাররা স্থানীয়শাসন ভোটারদের প্রত্যক্ষ 

ভোটে নিক্বাচিত হন বৃহত্তর লণ্ডন এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড হইতে । 
তীহাদের কাধ্যকাল তিন বৎসর ও সকলেই একযোগে অবসর গ্রহণ করেন 

যখন নূতন সাধারণ নিব্বাচন অনুষিত হয়। নিব্বাচনে জাতীয়স্তরের 
রাজনৈতিক দলগুলিই নিব্বাচনী অভিযান চালায় ও প্রার্থী মনোনয়ন 

করে । কন্সিলাররা নিজেদের সংখ্যার এক ঘষ্ঠাংশ অর্থাৎ 16 জন 

অল্ডারম্যান নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে নিবর্বাচিত করে 1 

তাহাদের কাধ্যকাল ছয় বৎসর ও প্রতি তিন বসর অন্তর অর্ধেক 
অবসর গ্রহণ করেন। কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান সমেত সমগ্র কাউন্সিল 

প্রতি বংসর নিজেদের মধ্য হইতে অথবা বাহির হইতে একজন সভাপতি 

বা! চেয়ারম্যান নিব্বাচিত করে | কাউন্সিলারদের মধ্য হইতে একজনকে 

ভাইসচেয়ারম্যান ও আর একজনকে : ডেপুটি চেয়ারম্যান নিব্বাচিত করা 
হয় যথাক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ও সংখ্যালঘু দলের সভ্যদের মধ্য 
হইতে'। ' চেয়ারম্যানের কোন কাধ্যনিব্্বাহক ভূমিকা নাই। তিনি শুধু 
কাউন্সিলের . সভার . সভাপতিত্ব করেন: । অবশ্য কাউন্সিলে তিনি 
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*একজন প্রভাবশালী ব্যকি ! কাধ্যনিব্্বাহের দায়িত্ব কাউন্সিলেই বর্তায় । 
কিন্তু যেহেতু এতবড় সংস্থার পক্ষে প্রশাসনিক কাজ চালান সম্ভব নয় 
সেজন্য কাউন্সিলকে ইহার কতকগুলি স্থায়ী কমিটি ও বহুসংখ্ক স্থায়ী 

কর্মচারীর উপর নিতর করিতে হয় | ব্যবস্থাটা প্রায় লগ্ডনের বাহিরে 
প্রশাসনিক কাউন্টিগুলিরই অনুক্বপ। 

বৃহত্তর জণ্ডন বরে! কাউব্সিল : 
নৃতন স্ব লগ্ন বরোর অধিকাংশই তদানীন্তন মেট্রোপলিট্যান বরো, 

কাউন্টি বরো, ননকাউ'্টি বরো ও কাউন্টি জেলাগুলি একত্র যুক্ত করিয়া 
গঠিত হয়, অবশ্য কোন কোন বরো বা জেলাকে খণ্ডিত করা হয়। যে 
12টি লণ্ডন বরো “সিটি' সমেত ভূতপুর্ষ লন প্রশাসনিক কাউন্টি ছিল, 
সেগুলিকে “আভ্যন্তরীণ লণ্ডন বরো” (10067 1,0710017 73০01008178 ) 
বলা হয়, এবং অবশিষ্টগুলিকে “বহিঃ লগ্ন বরো” (08157 [.97407 

301016119 ) বলা হয় । 32টি লগ্ন বরোর প্রত্যেকটিতে কাউন্সিল 

গঠিত হয় একজন মেয়র ও কয়েকজন করিয়া কাউন্সিলার ও অজ্ডারম্যান 

লইয়া । কাউন্পিলারদের সংখ্যা প্রতিটি বরোর সনদে নিদ্দিষ্ট হয়, কিন্ত 

লগ্ডন শাসন আইনে এই সংখ্যা 60 এর অধিক হইতে পারে না। 

কাউন্সিলাররা নিজেদের সংখ্যার এক ঘষ্ঠাংশ অথাৎ প্রায় দশজন অল্ডার- 

ম্যান নিব্বাচিত করেন | কাউন্সিলারগণ বরো ভোটারদের দ্বার] প্রত্যক্ষ- 

তাবে নিব্বাচিত হন | কাউন্সিলারদের কাধ্যকানি তিন বৎসর এবং 

সকলে একযোগে অবসর গ্রহণ করেন । অল্ডারয্যানদের কাধ্যফাল ছয় 

ব্সর এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর অর্ধেক অবসর প্রহণ করেন । 

কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যান সমেত সমগ্র কাউন্সিল স্বারা' মেয়র নিব্বাচিত 

হন এক বছরের জন্য । মেয়রের পদটি খুবই সম্মান ও মধাদা বিশিষ্ট | 
মেয়র কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন 

প্রশাসনিক ক্ষমতা নাই | লগ্ন বরোগুলির ক্ষমতা ও কার্যাবলী অন্য 
পৌর বরোগুলির খাচের, ঘরং আরও ব্যাপক | নিজ নিজ এলাকার 

নধ্যে জনসেবামূলক সকল কাজের ভারিই ইহাদের উপর নাস্ত,--যেমন 
স্বাস্থ্যসংক্রান্ত, পয়ঃপ্রণালী ও আবজ্জন৷ নিস্কাঘণ, রাস্তা নিশ্মাম, মেরামত 
ও আলোর ব্যবস্থা, বস্তি উন্নয়ন, দোকান-বাজার তত্বাবধান, সাধারণ 

স্লানাগার ও সাঁতারের ব্যবস্থা, স্বাতৃন্ক্ষল ও শিশুকল্যাণ, ওজন 'ও 

পরিয়াপ পরিদর্শন ব্যবস্থা, নানাবিধ: বিয়ে নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স: দাদ 
ইত্যাদি ।. শিটকে .বেষ্টন করিঝা- এবং নগ্ন কাউিটি ও আরও কয়েকটি 



প্রশাসন কাউন্টির এলাকা ব্যাপিয়৷ প্রায় 700 বর্গমাইল স্থান লইয়া 
একজন পুলিশ কমিশনারের অধীনে মেট্রোপলিট্যান পুলিশ জেলা৷ (7100- 
1০110910 ০11০5 1015710) | ইহার প্রশীসন সরাসরি আভ্যন্তরীণ মন্ত্রক 

বা ০79০ 018০০ এর পরিচালনাধীন, কোন স্থানীয় শাসনসংস্থার অধীন 

নয়। লগ্ন মেট্রোপলিট্যান পুলিশ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেঘ বিশেষ 
উদ্দেশ্যসাধক কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহারা কেবল বিশেষ 
বিশেষ কাজটি লইয়াই থাকে যেমন জলসরবরাহের জন্য মেট্রোপলিট্যান 
ওয়াটার বোর্ড, বন্দর পরিচালনার জন্য পোর্টি অব লগ্ডন অথরিটি, টেমস 
নদী রক্ষণের জন্য টেমস্ কনজারভ্যেন্সি বোর্ড, লগ্ডন পরিবহন ব্যবস্থার 
জন্য লও্ডন ট্র্যান্সপোর্ট বো, ইত্যাদি । সম্পৃতি লণ্ডনের পরিবহন ব্যবস্থা 
(বাস ও ভূগর্ভ রেল) বৃহত্তর লণ্ডন কাউন্সিলের পরিচালনায় আসিয়াছে । 

স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুজির জর্থব্যবস্থা। : 
পৃব্বেই দেখা গিয়াছে বর্তমান যুগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধানধারণার পরিবর্তনের 

ফলে রাষ্ট্রের কম্মতৎপরতার যথেষ্ট সম্পূসারণ হইয়াছে । রাষ্ট আর শুধু 
পৃবের্বের পুলিশী রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করে না, উহা সমাজসেবা ও 
কল্যাণবরত গ্রহণ করিয়াছে । দেশের জাতীয় স্তরের শাসনব্যবস্থার অঙ্গ- 
রূপে স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হইয়াছে । 
রাষ্ট্রের অনেক কর্তব্যই স্থানীয় স্তরে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা 
যায়, সেগুলির ভার স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানরাই গ্রহণ করিয়াছে,_ বিশে 
করিয়া পরিবেশউন্নয়নমূলক কাজ ( 60%11:020116109] 58০99 ) যেমন 

পৌর ও গ্রামীন পুনবিন্যাস প্রকল্প (10জ্াা) 00 000107 10121010176 ), 

রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মান, রক্ষণ ও নিরাপত্তাবিধান, পাক 

ও খেলাধূলার আয়োজন, আবজ্ঞানা অপসারণ ইত্যাদি এবং জনসেবামূলক 
কাধ্যসমূহ (05150081 :96758055 ) যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নানা সমাজ 
সেবা ও কৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টা । এইসব দারিত্ব পালনের জন্য স্থানীয় শাসন 
প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ের বোঝ৷ সাম্পৃতিক কালে প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে যাহ 

সুধু স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে বহান করা সম্ভব নয়। বর্তমানে জাতীয় 
সরকার এই ব্যয়ভারের একটা বৃহৎ অংশ জোগাইয়া থাকে । 
_.. স্থানীম্ম শাসন প্রতিষ্ঠানের ব্যয় দুই প্রকারের হইতে পারে, (1) 
লিয়ফিত দৈনন্দিন কাজের জন্য, ও (2) দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রকলের জদ্য 
যাহাকে ঘলা হয় 08169] 870581001৩1 প্রথম প্রকার কাজের জন্য অর্থ 
প্রধানত: তিনটি সূত্র হইতে সংগ্হশত হয়।+”€1), সমকা রী অনুদপন,--িভিত 
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কাজের খাতে সরকারী অর্থসাহায্য বা £৪:06577-00 ও এককালীন 
প্রদত্ত অর্থ বা ৮1০90 £া৪11 ইহাই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ের, 

প্রধান উৎস | শতকরা প্রায় 45 ভাগ ব্যয় ইহা হইতেই নিব্বাহ হয় । 
(৫) দ্বিতীয় উৎস হইল জমি বা বাড়ী প্রভৃতির মূল্যায়ণের (৮৪10৪- 
1107) ভিত্তিতে ধার কর অর্থাৎ 18695 | শতকরা প্রার 35 ভাগ ব্যয় 

ইহা হইতে নিব্বাহ হয়| (3) তৃতীয় উৎস হইল বিবিধ খাতে যেমন 
বাড়ীতাড়া, টোল ফী প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত অর্থ। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান- 
গুলির বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয়ই হয় সব্বাধিক, তারপর 

উল্লেখযোগ্য. বিবিধ জনসেবার কাজ যেমন পুলিশ, বাস্তাঘাট, জনস্বাস্থ্য, 

আবজ্জনা অপসারণ, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ ইত্যাদি । মূলধন খাতে ব্যয় 
( ০8191181 68060010816 ) সাধারণতঃ খণের দ্বারা সংগৃহীত হয় । অবশ্য 

প্রধান প্রধান রাস্তা নিম্নান ও সেগুলির আলোর ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য 
আংশিকতাবে সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে এবং স্থাশীয় প্রতিষ্ঠান 
কর্তৃক গৃহীত গৃহনির্মান প্রকল্পেও অনেক সময় সরকার বাঘিক অর্সাহাষ্য 
করে। নিয়মিত সরকারী অনুদান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাঘিক ব্যয়ের 
পরিমাণের অনুপাতে নিদিষ্ট হয় বিভিন্ন খাতে, আবার বিশেষ বিশেষ 
কাজের জন্যও দেওয়া হয়, যেমন পুলিশ ব্যবস্থা, ম্যাজিষ্রেটের কাছারি 
ইত্যাদি বাবদ । 

স্থানীয় রেট (1819) আদায় হয় কৃষিকা ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহৃত 
জমি ও বাড়ীর ভোগদখলকারীদের নিকট হইতে উহার বাঘিক খাজনা 
বা ভাড়ার ভিত্তিতে । কাউন্টি বরোতে স্থানীয় রেট আদায় করে উহার 

কাউন্সিল, প্রশাসনিক কাউন্টিতে করে উহার অন্তর্গত ননকাউন্টি বরো 
কাউন্সিল ও কাউন্টিজেলাগুলির কাউন্সিলরা এবং বৃহত্তর লগুন 
এলাকায় লগণ্ডন বরে কাউন্সিলগুলি ও “সিটি'র কমন কাউন্সিল । নন- 
কাউন্টি বরো ও কাউন্টি জেলাতে উক্ত রেটে, বরো বা জেলা কাউন্সিল 
এবং কাউন্টি কাউন্দিলের প্রাপ্য অংশ আলাদাভাবে দেখান হয়। বৃহত্তর 
লগ্নে বৃহত্তর লগ্ডন কাউন্সিলের (9. 7. 0.) বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য 
কিছু অংশ চিহ্িত থাকে 1! কৃঘির জন্য জমি ও বাড়ী ( বসবাসের 
বাড়ী ছাড়া ) রেট প্রদান হইতে মকুব পায়, আবার গ্রহস্থদের ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানদের অপেক্ষা কম হারে দিতে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে রেট 

সম্পূণ বা আংশিকভাবে মকুব করাও হয়। রেট আদায়ের জন্য সম্পত্তির 
ষল্যায়ন কিছুদিন অন্তর বোর্ড অব ইলল্যাও রেভিনিউ (8০৪৪৩ ০ 
01590 [559770৩ ) এর কর্পচারীরা করিয়া থাকে । | 
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খপ: স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী প্রকল্পগুলির ব্যয় যাহ! 
0801691 9%090010016-এর পর্যায়ে পড়ে সাধারণত: খণ দ্বারা সংগৃহীত . 

অর্থে নিবর্বাহ হয়| দৃষ্ান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় 1933 সালের স্থানীয় 
শাসন আইন বা অন্যান্য স্থানীয় আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিভিন্ন 
প্রকল্পের জন্য জমি দখল বা বাড়ীঘর প্রভৃতি নির্মানের জন্য সাধারণত: 
খণ দ্বারা অর্থ সংগ্রহ হইয়া থাকে । বৃহত্তর লৃণ্ন কাউন্সিল এরপ 
কাজের জন্য পালামেণ্টের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর একটি 
স্বতন্্ বিল আনয়ন করে । 

ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (5171900191] 0০920:01 ) £ প্রতিটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে 
আভ্যন্তরীণ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ভার থাকে এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত একটি অর্থ 
কমিটির (58081106 001000106৩ ) উপর । কাউন্টি কাউন্সিলের ক্ষেত্রে 

এরূপ একটি কমিটি নিয়োগ আইনত: বাধ্যতামূলক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 
ক্ষেত্রে তাহা না হইলেও প্রথাগতভাবে ইহা চালু থাকে । প্রতিটি 
প্রশাসনিক বিভার্গের বাজেট প্রস্তাবগুলি এই কমিটি পুঙ্থানুপৃঙ্খরূপে পরীক্ষা 
করে যাহাতে ব্যয়ের প্রস্তাব প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়; সংশিষ্ট 
বিভাগের সহিত আলাপ আলোচনার পর তবে প্রস্তাবগুলি বাজেটে স্থান 

পায় ও মঞ্জরির জন্য কাউন্সিলে উপস্থাপিত হয়। ব্যয়ের পর হিসাব 
পরীক্ষার (80160 ৪০০০৮ ) জন্যও ব্যাপক ব্যবস্থা আছে যাহাতে 
প্রশাসনিক কন্মচারীরা বা কাউন্সিলের কষিটিগুনি অবৈধভাবে বা 
কাউন্সিলের মঞ্জুর বহিভ্ভত কোন ব্যয় করিয়াছে কিনা ধরা যায় । 

লগুনের বাহিরে স্থানীয় শাসন কাঠামোর অংস্কারের সাম্প্রতিক 
প্রচেষ্টা ; 

উপরে বর্তমানে বৃহত্তর ল্গুন ও লগ্ডনের বাহিরে স্থানীয় শাসন 
ব্যবস্থার রূপরেখা মোটামুটি বণনা করা হইল | কিন্ত এই ব্যবস্থায় ল্গুনের 
স্থানীয় শাসনের সাম্পৃতিক কালে সংস্কার সাধিত হইলেও লগ্ডণের বাহিরে 
বর্তমান শতাব্দীতে কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয় নাই, অথচ দুইটি বিশ্ব- 

মহাযুদ্ধোত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভ্রত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে 
সংস্কারের জরুরী প্রয়োজন অনুভূত হইতে থাকে এবং কয়েক বছর পর্বে 
এ সম্বন্ধে চিস্তা ভাবনা ও আলোচনা শুরু হয়। 1966 সালের মে মাসে 
সার জন মড়ু (.পরে লর্ড র্যাডক্রিফ মড) এর সূভাপৃতিত্বে বৃহত্তর লণ্ডন 
বাদে ইংল্যাও ও ওয়েলসের স্থানীয় শাসনের কাঠাছে। সম্পর্কে তদস্ক 



করার জন্য একটি রান্বকীয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশন 1969 
সান্বে উহার রিপোর্টে সুপারিশ করে, প্যারিশ কাউন্দিলগুলি ছাড়া 

অন্য সব স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের স্থলে একস্তর বিশিষ্ট 58টি প্রতিষ্ঠান 
স্বাপিত হইবে, কেবল বামিংহাম, লিভারপুল ও ম্যাঞ্চে্টারে দুইস্তর বিশিষ্ট 
প্রতিষ্ঠান থাকিবে | এই 61টি প্রতিষ্ঠান আবার গুচ্ছবদ্ধ হইয়া ৪টি 

প্রদেশে বিন্যস্ত হইবে | প্রত্যেকটি প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক 

কাউন্সিল থাকিবে ।: তদানীন্তন শ্রমিক সরকার রিপোর্টটি নীতিগতভাবে 
গ্রহণ করিয়া 1970 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার উপর কিছু রদবদল 
করিয়া একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে । পরের বছর (1571-72 ) প্রস্তাব- 
"গুলির ভিত্তিতে পালামেণ্ট একটি বিল আনিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করা হয় | 

কিন্ত 1970 সালের সাধারণ নিব্বাচনে শ্রমিকদল পরাজিত হইলে উহ 
বানচাল হইয়া যায় । নুতন রক্ষণশীল সরকার 1971 সালে “ইংল্যাণ্ডে 
স্থানীয় শাসন*' শীর্ষক একটি শেেতপত্র প্রকাশ করে যাহাতে সারা দেশে 
কাউন্টি কাউন্সিল ও জেলা কাউন্সিল এই দুইস্তরবিশিষ্ট স্থানীয় শাসন- 
ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া হয় ।£ প্রস্তাবগুলি সংক্ষেপে নিমনক্ধপ । বৃহত্তর 

লগ্ডনের বাহিরে বর্তমানে যে বার শতর মত (প্যারিশ কাউন্সিলগুলি 
ছাড়া ) স্থানীয় শাসনপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সেগুলির স্থলে 44টি নৃতন 
কাউন্টি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে এবং এগুলির মধ্যে থাকিবে তিন শতর 

মত জেল! প্রতিষ্ঠান । উভয় প্রকারের প্রতিষ্ঠানেরই স্বতস্ত ও পৃথকভাবে 
নিরবাচিত কাউন্সিল থাকিবে যাহাদের কার্য7ক্রমও হইবে পুথক | স্থানীয় 
শাসনকাধ্যের বড় বড় দফাগুলি কাউন্টি কাউন্সিলে ন্যস্ত থাকিবে এবং 

ছোটখাটো স্থানীয় কাজগুন্নি জেল প্রতিষ্ঠানগুলিতে থাকিবে | রেট 
প্রবত্তন ও আদায়ের দায়িত্ব থাকিবে কাউন্টিগুলির উপর | যাদুঘর, আি 

গ্যালারি, পার্ক, খেলাধূলার মাঠ ইত্যাদি বিঘয়ে উভয়ের যুগ্ন ক্ষমতা 
খাকিবে | জেল। কাউন্সিলগুলি গঠিত হইবে বর্তমানের অপেক্ষাকৃত বড় 
বরোগুলিতে অথবা ছোট বরোর সহিত পৌর জেলা বা গ্রামীন জেলা 
যুক্ত করিয়া । পুব্রের পৌর ও গ্রামীন সংস্থার প্রভেদ লোপ করা 
হইবে। মাপিসাইড (715195981৫5 ), উত্তর-পরর্ ল্যাঙ্কাশারার, পশ্চিম 

. -8২50901৮ 0৫ 0০0%91 €9৫5119158$0:2 012. চি চিজ সাটি 0 (0881908, 

০০০8.-4049 01968), 
470451 305৫2555156 9. আজ্থালর 3 ৩০০০ 01 85০0785158105, 

এও, ₹১5%: (1981, 
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মিভল্যাওস্ প্রভৃতি ছয়টি ধনবসতিপূর্ণ মেট্রোপলিট্যান কাউর্টিতেও কতক- 
গুলি জেলা গঠন করা হইবে এবং তাহাদের উপর বড় বড় কাজগুলির 
ভায়ও দেওয়া হইবে। শ্তপত্রে নৃতন সংস্থাগুলির নাম ও প্রশাসনিক 
সীমানাও মোটামুটি নির্দিষ্ট হইয়াছে । গ্রামাঞ্চলের বর্তমান প্যারিশ 
কাউন্সিল ও প্যারিশ মিরটংগুলি বহাল থাকিবে, যদিও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 
প্যারিশগুলি কয়েকটি করিয়া যুক্ত করার প্রস্তাব আছে। শহর এলাকায় 
প্যারিশগুলি লোপ পাইবে । নূতন কাউন্সিলগুলিতে শুধু চেয়ারম্যান, 
ভাইসচেয়ারম্যান ও কাউন্সিলার থাকিবে । অল্ডারম্যান থাকিবে না। 

্রস্তাবগুলি সম্বলিত করিয়া নৃতন একটি স্থানীয় আইন পাশ হইয়া গিয়াছে 
এবং কাউন্দিলগুলিও নিব্বাচিত হইয়াছে | নূতন সংস্থাগুলি বর্তমান 

বৎসরে (1974 ) !লা এপ্রিল হইতে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে । 

90071595150 চ58011109 

স্/, 5. 38013010 £ 00৩ ১0০০৪ ০0? 10০91 0০590107910 

1) 12061800200 ড/2195 *** 501 1201607 

(1966), 

9, 91061119 64৯ [15605 07 10021 00910076006)? 

40) 13016101, (1968), 

২, 1, 38015010 “0116 80101076201 150০8] 00012 

176106,1 310 12016100, (1968), 

লন, ৬" ড1561020 £ 41,0081 09০0৮91701006106 11) 18108192100, 1958- 

69১৮ (1970), 

মন, 61061 “08081191) 10081 0০%9000790,/ (1950) 
40] 2010, 

9. 8170063 & £105 00510109100 0€0199661 1,010002,% 

5 0০ 2২০1 : [01000 (1970), 

স্কু৪৩০ 3811) £ 00. 0. 015. 23-26, 200. 7010. (1970), 

301) 10006 2 40৩ ১0৫80001601 00920106018 200. 
12010. (00 50, 
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911 38068 11800 & 

১, লি, 106 5 

41008] 09050010606 10 2021800 ৫2৭ 

ড18165,1 20. 201 (1953), 0108, 54, 

“0২801 ০ [২0981 00101715910. ০ 

1,008] 009৮0110760 10) 01682061 [,0100012. 

1957-60.৮ 0021, 1164 (1960). 

1,008] 00611011010 10 1871021800১ 

0৮910100917 £1010095815 101 7২601290199- 

6100, 00100. 4584 (1971). 

[১9101115010 41,00991 0০050110600 1 

13116910,1 [21009160 1001 73110191) [1001712- 

(00 96151069 99 01০2 08108100069 ০0 

01 [00011086107) 1.000010, 1২, 5505/72 

(1972) 01855180910 30৫). 



হাদশ অধ্যায় 

তিটেন ও কমনওয়েজ্থ 

ব্রিটিশ সাঞজাজ্য ও কমনওয়েল্থ : 
বিটিশ সামাজ্য ও কমনওয়েল্থের প্রকৃতি অতীব জটিল । এই 

দুইটি প্রতিষ্ঠানই এঁতিহাসিক বিবর্তনের ফলশ্ণতি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
উ্থান ও পতন, কমনওয়েভ্খের আবির্ভাব, উহার ক্রমক্ষীয়মান কাধ্যকারিতা৷ 
এবং বস্তমান পরিণতি নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ছাত্রের 

কাছে অতিশয় কৌতুহলোদ্দীপক এবং শিক্ষামূলক তথ্য উপাদান । 

সাজ্জাজ্যের অবলুপ্তি : 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলা কালে স্যার উইণ্টস্টন চাঁচিল ( 911 ভা101510 

0081001] ) এক সময় বলিয়াছিলেন,-“আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 

ধ্বংসোত্সবে সভাপতিত্ব করিবার জন্য মহামহিম রাজার প্রথম মন্ত্রী হই 
নাই |” (4০ 1096 006 6900109 [719 [/2169115 ঢ119 11171505709 
065106 ০৮০ (105 01950101101) 01 0৩731101917 19101115.+ ) কিন্ত 

ভাগ্যের এমনই নিমম পরিহাস, যে মাত্র কয়েকটি বৎসরের মধ্যেই 
তাহার উত্তরসূরী শ্রমিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী আযাটুলি ঠিক এই নীতিকেই 
কাধ্যকরী করিতে অগ্রণী হইলেন। 1941 সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির মাহেন্্ক্ষণে তিনি এ্যালবাটি হলের (41৩ ও) ) 

স্তপ্তিত জনতার সন্মুখে ঘোঘণা করিলেন “ব্রিটেনের ইতিহাসে আজ 
সব্বাপেক্ষা গবেরের দিন | (01515 005 0:05065 09 17 
11651) 10151015-1 ) একদিক হইতে দেখিতে গেলে, ভারতের 
স্বাধীনতাপ্রান্তি ব্রিটিশ সাম্নাজ্যের অবলুপ্তির প্রতীক ও প্রথম বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ। ইহার পর একে একে অসংখ্য রাষ্ট্র এশিয়া ও আফিকার 
ভূমি হইতে “ব্রিটিশ সাম্রাজ্য' শব্দটি ইতিহাসের আবর্জনানস্তপে নিক্ষেপ 

করিয়া স্বাধীনতার আম্বাদ পায়। বিটিশ সাম়াজ্য গঠন ও প্রসারের 
খারাবাহিক ইতিহাস এখানে নিম্পয়োজন । কেবল একথা স্মরণ বাখিলেই 
চলিবে যে পরিবন্তিত পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষয়িষু সায়াজ্যবাদের পরিপ্রেক্ষিতে 
"এই ঘটন| অবশ্যন্তাবী ছিল । ব্রিটিশ সরকারী কর্তৃত্বের কৃতিত্ব এইখানেই 
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যে, তাহারা পরিবন্তিত অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া নৃতন চ্যালেপ্রের 
মোকাবিলা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । মালয়, কেনিয়া, জান্বিয়া, উগাঁণ্ডা, 

মরিশয্ প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই উপেলন্ধি আনিরাছে অনেক বিলম্বে, অনেক 
ছন্দ সংঘাতের ফলশ্র্তি হিসাবে । কেননা সেখানে কায়েমী স্বার্থ বিসর্জন 
দেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে স্বীকার করিতে 
বিশেষ ,কালক্ষেপ হয় নাই। এইভাবেই তারত, পাকিস্তান, সিংহল, 
বর্মা, মিশর, মালয়, আফ্কিকার অনেকগুলি রাষ্ট্র প্রভৃতি একের পর এক 

বিটিশ সাম্রাজ্যকে যাদ্যরে রক্ষিত দ্রষ্টব্য বস্তুতে পর্যবসিত করিয়াছিল। 
বরং একথা বলা যাইতে পারে যে সামাজ্যবাদোত্তর যুগে প্রবেশ করিতে 
ফান্স, বেলজিয়াম হল্যাণ্ড, পর্তুগাল ইত্যাদির তুলনায় ব্বিটেনের পদক্ষেপ 
অনেক ভ্রততর ও বলিষ্ঠ হইয়াছে । এই' উত্তরণ সম্ভব হইয়াছে “কমন- 
ওয়েল্থ”' ধারণার মাধ্যমে | 

কমনওয়েল্থের তাগুপর্য ও উহ্থার বিবর্তন : 

“কমনওয়েল্থ'' শব্দটি ক্রমওয়েলের শাসনকালীন সরকারের 
পরিচর বহন করিলেও, বাস্তবে ইহা 1920 খষ্টাব্দের পরবত্তী যুগে 
ব্রিটেনের সহিত তাহার পুরাতন উপনিবেশগুলির ( যাহারা সম্পৃতি স্বাধীনত। 
লাভ করিয়াছে) অম্পর্ক প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হয়। ইতিপূর্বে 
ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফিকাকে ডোমিনিয়ন মধাদা 
(10992010101) 99605 ) দেওয়া হইয়াছিল | 1920 সালের পর 
ডোমিনিয়নের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইতে লাগিল | 1926 সালে সাযরাজ্যসম্মেলনে 
(17005091  0০00619705 ) ব্িটেন ও তাহার প্রাজ্তন কলনি হইতে 

রূপান্তরিত ডোমিনিয়নগুলির পারস্পরিক সম্পক নিদ্ধারণ করিবার জন্য 

প্রচেষ্টা হইয়াছিল এবং তাহার ফলশ্র্তি হিসাবে 1931 খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্ট- 
মিনিষ্টার আইন (5680865 ০£ ড/95110171816:) প্রণীত হইল | ইহার 

ফলে ব্রিটেনের রাজশক্তিকে কমনওয়েল্থের সদস্যদের আনুগত্যের 

প্রতীক হিসাবে ঘোষণা করা হইল । তবে এই আইনে কোথাও 
কমনওয়েল্থের সঠিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোঘণা করা হয় নাই। 
ওয়েষ্টমিনিষ্টার আইন প্রণয়নের পর অবস্থার ভরত পরিবর্তন হইয়াছে। 
প্রাক্তন ডোমিনিয়নগুলি এখন সম্পৃণ স্বাধীন! একের পর এক এশিয়া ও 
আফিকার রাষ্রগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে কমনওয়েল্থের সদস্য হইতেছে 1 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার প্রজ্াতান্তিক কাঠামো গ্রহণ করিয়াছে-_ 
যেমন ভারতবর্ধ, বর্মা ও শ্রীলঙ্কা | স্বতাবত:ই, যে প্রতিষ্ঠান রাজশক্তির এইঁক্যের 
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প্রতীকৃ, তাহার সদস্য হিসাবে একটি প্রদ্থাতা্রিক রাষ্ট্র থাকা আপাত 
দৃর্টিতে সামগ্রস্য পূর্ণ নহে। অবশ্যন্তাবী তাবে তাই বিরোধের সূত্রপাত, 
হইল এবং 1949 খৃষ্টাব্দের কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সন্বেলনে “তব্রিটিশ' 
শব্দটি কমনওয়েলথ হইতে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইল এবং সকল রাষ্ট্রকে 
স্বাধীন ও সমান সদস্য হিসাবে স্বীকার করা হইল। 

কমনওয়েল্থের সাম্প্রতিক ধারণ! : 

বর্তমানে কমনওয়েলথ একটি স্বাধীন, এচ্ছিক সংগঠন যাহার 

সদস্যদের কোন বাঁধাধরা আইনগত বাধ্যবাধকতা নাই । ইহার সদস্যপদ 

পারস্পরিক সুবিধা জুযোগ সদ্যবহারে সহায়তা করে। মূলতঃ রাজনৈতিক 
আলাপ আঙেোচনা, আধিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা এবং আদান 

প্রদানের নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠান তাহার সার্কতা ও যৌক্তিকতা বজায় 
রাখিয়াছে। কিছু আবেগ প্রবণতাজনিত (990(170517181 ) সম্পর্ক এখনও, 
বিদ্যমান | কিন্ত ক্রমশই এই প্রতিষ্ঠান তাহার কাধ্যকারিতা৷ হারাইতেছে । 

কমনওয়েল্থের ভবিষ্যৎ ঃ 
সাধারাণভাবে বিটেনও এখন কমনওয়েল্ধ ধারণাকে বিশেঘ প্রাধান্য 

দিতে চাহে না| বিশেঘতঃ ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ( £1009810 
002011700 12110) ব্রিটেনের অস্ততুক্তি একদিক হইতে দেখিতে গেলে 
কমনওয়েল্থের মধ্যে একটি অস্তিত্বের সংকট (00915 0£18%156705 ) 
আনিয়াছে | ইহাকে লইয়া বিতকের ঝড়ও বহিতে শুরু করিয়াছে । 
হয়তো৷ অচিরেই কমনওয়েলথ একটি অতীত ইতিহাসের ধারণায় পর্যবসিত 
হইবে | বর্তমানেও যে ইহা বিশেষ অধ্ধবহ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে: 
এমন কথা বল! যায় না, ইহা শুধু অতীতদিনের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা 
রক্ষা করিয়া ও জের টানিয়াই বহাল রহিয়াছে । সুতরাং ইহার অবলুপ্তি 

একপ্রকার সুনিশ্চিত বলা যায়, তবে কতদিনে ঘাটবে তাহা অনুমান- 

সাপেক্ষ | আুতরাং বর্তমানে বিটিশ শাসনতন্ত্রেরে উপর কোন গ্রন্থে এই 

বিষয়টি আর দীধ আলোচনার দাবি রাখে না । 
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৫11৬১ ইউনিয়ন 
( ইউ. এস. এস. আর. ) 





প্রথম, অধ্যায় 
উপক্রমাণিকা 

(11060000015) 

সোভিয়েট ইউনিয়নের রাট্রনৈভিক চরিত্র ও অর্থ নৈতিক কাঠামোর 
বিবর্তন 2 

আধুনিক পৃথিবীর বৃহত্শক্তিপুঞ্জের অন্যতম প্রধান শক্তি বলিয়া সোভিয়েট 
ইউনিয়ন গণ্য হইয়াছে । এই বৃহৎ রাষ্ট্র পৃথিবীর স্থলভাগের এক ঘষ্ঠাংশ 
অধিকার করিয়া আছে |, ইহা ইউরোপ এবং এশিয়া এই দূই যহাদেশের 
বিস্তৃত অঞ্চল জড়িয়৷ অবস্থান করিতেছে | জনসংখ্যার দিক দিয়া বিচার 
করিলে দেখা যাইবে সংখ্যার বিপুপতায় ইহার স্বান মহাচীন এবং তারতের 
পরই | জ্মরণ রাখিতে হইবে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তি বিদ্যার 
ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে বিস্ময়কর অবদান স্ষ্টি করিয়াছে তাহা 

মাত্র গত অদ্ধ শতাব্দীর চেষ্টার ফল। বাঁগ্নৈতিক শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
ইহার আবিভভাব এক বিরাট এতিহাসিক ঘটনা । পশ্চিমী রাষ্ট্র ব্যবস্থা- 
গুলির সহিত ইহার মৌলিক' পার্থক্য রহিয়াছে! 1917 সালের অক্টোবর 
বিপ্রব রুশিয়ার জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা 1 বিগ্ুব একাধারে কথখ্যাত 
রাজতন্ত্রের অবসান এবং অন্যধারে এক বিরাট সম্ভাবনাময় নবযুগের উন্মেষ 
সাধন করিয়াছিল। 

একথাও অনম্বীকাধ যে বর্তমান শতাব্দীর ছিতীয় দশকে সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সমাজবাদী রাষ্ট্র হিসাবে আবিতাব প্রথিবীর ইতিহাসে এক 
যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়৷ গণ্য হইয়াছে | বিশিষ্ট চিন্তানায়ক এবং রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানীরা এই নৃতন সমাজ-ব্যবস্থা এবং তাহার বিচিত্র কর্মকাঁও সম্পর্কে 
বছ প্রশ্ন তুলিয়াছেন : কেহ তীব্র সমালোচন! করিয়াছেন, আবার ইহাদের 
মধ্যে অনেকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত ইহাকে আবাহনও জানাইয়াছেন । 
পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীঘী' রবীন্দ্রনাথ রুশ বিপ্লব সংঘটিত হইবার 
সবল্লকালবাদেই (1930 সালে) সোৌভিয়েট ইউনিয়ন পরিভ্রমণ করেন । 
বিগ্রবোত্তর কুশিয়ার বহু বিষয়ের সহিত তাঁহার গভীর মত পার্থক্য ছিল, 
তবু মানব ইতিহাসের এই নৃতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে তীহার এ্কাস্তিক 
শ্রদ্ধ। শ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,--“তা হোক্, আধাতত: রাশিয়ায় এসেছি-_ 
না এলে এ জন্মের তীর্ঘদশন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এখানে একর য 



30৪ বিদেশী বাট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা-_সোভিয়েট ইউনিয়ন 

সাও করছে তার ভালোমম্দ বিচার করবার পূর্বে সর্ব প্রথমেই মনে হয়, 
কী অসম্ভব সাহস | সনাতুন্ বুত্লে প্রদাডটী মানুঘের অস্থিমজ্জায় মনে 
প্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে । তার কত দিকে কত মহল, 
কত দরজায় কত পাহারা, রতি যুগ খেরে কত ট্যাকৃসো আদায় করে 
তার তহবিল হয়ে উঠেছে পৰত প্রমাণ । এরা তাকে একেবারে জটে 
ধরে টান মেরেছে--ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের 
গদি দিয়েছে টিয়ে, নৃতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে 
দিলে । পশ্চিম-মহাদেশ বিজ্ঞানের যাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে 
মনে যনে তারিফ করি। কিন্ত এখানে যে প্রকাও বতাপার চলছে সেটা 

রহদরুর্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একডী। নৃতন জগৎ গড়ে ভুলতে 
'ক্বোমির বেঁধে লেগে গেছে । দেরী সইছ্বে না, কেননা জগ্থৎ ছুড়ে এদের 
ধতিকূলতা, সরাই এদের রিরোধী-য়ত শীঘু পারে এদের খাড়া হয়ে 
স্বাড়ীতে হবে-_ হাতে হাতে প্রয়্াপ করে দিতে হরে, এরা যেটা চাচ্ছে 
সেটা ভুরি নয় | কাকি লয় 1 

মার ফুভযতার অর্থমতিতে বিশ্বানী কুরসী দার্শনিক :“র্মী। ঝুরা” 
বাহার অনবদ্য লেখনীতে একাধারে নূতন স্ষেেভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠারে 
আ্বাত জানাইয়াছেন, অন্যদিকে বিপ্ুবকে উপনক্ষ করিয়া যে স্মস্ত ছ্ছুরর 

্ষ্টি সেঃভিরেট ইউনিয়নে সংঘটিত হইয়াছিল তাহাকেও তীব্র ফমানোচন। 
করিতে কৃণ্ঠয বোধ করেন নাই । তাহার মতে “সমস্ত বিচ্যুতি, অনন্ত 

অপরাধ, অদূরদশিতা৷ সত্বেও রুশ বিগ্রবের মতো! এত বিরাট, এত শভিম্ঠন, 

এত সুম্তাবনাময় সায়াজিক প্রয়াস বঙমানে ইউরোপে আর নাই | যদি ইহা 
ধ্বংস হইয়৷ যায় তবে শুধু পুথিবীর সর্বহারারাই ক্রীতদাসে পরিপ্রত হইবে 
লা, সামাজিক রা ব্যক্তিথত সবপ্রকারের স্বাধীনতারই সমাধি হইবে । এই 
পবিত্র স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলুশেভিকরা নিবোধের মত সংগ্রাম চালাইয়াছে 

রটে, কিন্তু এই স্বাধীনতাই তো৷ বলশেতিক রুশিয়ার সবচেয়ে বড় বন্ধু 
নূতন রুশিয়৷ ধ্বংস হইয়া গেলে পৃথিবী কয়েক স্তর পিছাইয়৷ যাইবে 
এবং রুশিক্ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বণিক গোগ্ী ও 
সায়াজ্যবাদী পরিচালিত এক দানবীয় যুদ্ধের নাগপাশে ইউরোপের সমস্ত 
ছ্বাতিগুলি ক্রমেই জড়াইয়া পড়িতে থাকিবে 1/2 

॥ “রবীত্র রচনা বজী+--10 ম খণ্ড, পৃঃ 679 

2 বর্ম রল।--'শিল্পীর ববজন্ম+ (এ স]1 21০৮ 1596) 2য়খণ্ড পৃঃ 95, . 



ছু 
পাঁণুত নেহের! তাঁহার “আখ্বজীবনীতে” সোভিয়েট সর্মাজ ও 

বি্র্ধ সম্পর্কে আলোচনী প্রদজে মশক করিরার্থেন “এই দেশে যে 
ঘর্টনা সংঘটিত হইয়াছে পেওুলি সম্পর্কে আমার স্বাতীবিক অপর্থদ থা 
ও নিত বাছে শোর পি পাপন মত এ শা 
হইয়াছে ।%8 

পূবেই বল! হইয়াছে এই বিপ্লব ও অভিনব সমাজ ব্যবস্বাফে যেমন 
বছ মনীঘী এবং সমাজবৈজ্ঞানিক সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়াছেন---তেমনি 

আরও অনেকে ইহার নিন্পাবাদ ও কঠোর সমালোচনা করিতে ছিধাবোধ 

করেন নাই। একথাও অনম্বীকার্ধ যে অক্টোবর বিপ্লব এবং সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং গত অর্ধশতাব্দীব্যাপী তাহার বিরাট কর্মকা শুধু 
যে বিস্ময় স্ষ্টি করিয়াছে তাহাই নয়-ইহা মানব ইতিহাসে এক বিরাট 

চ্যালেঞ্জ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে । সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান 

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে মোটামুটি 

তিনটি স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে- স্তরগুলি হইল :__ 
(1) প্রাক বিপ্রব যুগে রুশিয়ার অবস্থা । 

(2) বিপ্রব ও বিপ্োত্বর কশিয়া | 
(3) বতমান যুগ । 

টু 

প্রাক বিষ্টাব যুগ £ 
ইতিহাসের পাতা খুলিলে দেখা যায় যে অতীতে রুশিয়া বিভিন্ন 

জাতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছিল । কোন নিদিষ্ট একটি জাতির অস্তিত্ব 

এখানে পাওয়া যায় না। করুশিয়ার জার (0581) শাসিত সাম্াজ্যের 

বিস্তার বহুক্ষেত্রে রোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের মতই' ঘটিয়াছিল | যুদ্ধ ও 

দেশ জয় ছিল ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য । একান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত অপর 
রাজ্য গ্রাস করাই ছিল এই যুগের প্রধান লক্ষ্য | ইহাঁও উল্লেখ করিতে 
হয় যে-_এই পর্বের এশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব কুশিয়ায় লক্ষ করা 
যায় | প্রকৃত প্রস্তাবে পিটার দি গঘ্রেটের আমল (1689-1725) হইতে 
রুশিয়ায় ইউরোপীয় সত্যতা বিস্তার লাভ করে,_এবং এক হিসাবে সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতে রুশিয়ার নবযুগ শুর হয়| প্রসঙ্গক্রমে ইহাও 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে 1861 আল পর্যস্ত করুশিয়ার দাস প্রথা প্রচলিত 

2৪ এ0--480 80609192151285 00. 592--98- “ভা 511 ও 

£35927035  029126 £0 20000 6139৮ 1799 5807050 6615১ 7 1৩568 

$58$ 5৬5 ০2৩ (৩ 81585 0০৩ €০ ৮৩ ০210. 
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ছিন। জন্ত জানোয়ারদের ন্যায় এই সব দাসদের কেনাবেচা চলিত | 
ক্রিসিয়ার যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয় এবং সেই সঙ্গে দাসপ্রথা জিয়াইয়া রাখার 

অস্মুরিধাগুলি বিশেঘভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল । এই রজক্ষয়ী যুদ্ধের 

অল্প পরেই জার আলেকজাগ্ডারের আমলে সার্কদের মুক্তিদান করা হইল 
এবং নানা গঠনমূলক কাজও এই সময়ে আরম্ত হইয়াছিল | 

অর্থটনত্তিক অবস্থা € 
প্রাক্-বিপ্রব যুগে রুশিয়ার অর্থনীতি ছিল একাস্তভাবে মধ্যযুগীয় | এই 

যুগে জনগণের একমাত্র প্রধান উপজীব্য ছিল কৃঘি, কিন্তু কৃঘি ব্যবস্থা 
ছিল নিদারুণতাবে অনগ্রসর | অবিজ্ঞানভিত্তিক প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষিকাধ্য 

পরিচালিত হইত | ইহার ফলে প্রথম বিশৃযুদ্ধের পূব পযন্ত ক্ষশিয়ার কৃঘি 
উৎপাদন অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির তুলনায় একান্ত নিম্মানের 
ছিল। 

অনগ্রসর কৃষি 2 
অনগ্রসর মধ্যযুগীয় কৃঘি ব্যবস্থার ফলে রুশিয়ার কৃঘক সমাজ অনাহার, 

বেকারি এবং অকাল মৃত্যুর মধ্যে এক অভিশপ্ত জীবনযাপন করিতে 
বাধ্য হইত | 

অন্ুন্পত শিল্প ব্যবস্থা! 2 
পাশাপাশি শিল্প ব্যবস্থাও ছিল একান্তভাবে অনুন্নত | বিপ্রুবের পূৰ 

'পধন্ত কশিয়ার শিল্প বিকাশ সীমিত ছিল | সমগ্র জনসংখ্যার হিসাবে প্রতি 
100 জনের ভিতর মাত্র দূই জন শিল্পকাধ্যে নিযুক্ত ছিল। ঠিক এ একই 
সময়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি 100 শত জন লোকের মধ্যে শিল্প সংক্রান্ত 
কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল 116 জন | এই সময়ের রুশিয়ার অর্থ- 

নৈতিক ব্যবস্থায় ওপনিবেশিক অর্থনীতির বছ লুক্ষণ পরিলক্ষিত হয় । 
তাহার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য একাস্তভাবে 

অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল । উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে রুশিয়ার 
বৈদেশিক পু'জির পরিমাণ প্রায় শতকরা 30 ভাগে পৌছাইয়াছিল | প্রথম 
বিশৃযুদ্ধের কিছু পূৰে রুশিয়ার লৌহ শিল্প, রসায়ন শিল্প এবং কয়লা শিল্পের 
প্রায় অধিকাংশই বৈদেশিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণে চলিয়৷ গিয়াছিল | 

 ইহারই' পাশাপাশি দেখা যাইবে প্রাকৃ-বিপ্রব যুগে' রুশ নাগরিকদের 
এক দুঃসহ জীবনযাপন করিতে হইত |. কৃঘক ও শ্রমিক অধিকাংশ ন্যায্য 



৬৯ -উপ্রস্য়ণিকা_ হ্া। 

অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। অষ্টাদশ. শতাব্দীর শেঘপাদ হইতে তুর 
করিয়! অক্টোবর বিপ্রব পর্স্ত প্রায় 150 বৎসর ধরিয়া রুশ. এন্গণ 
প্রতিক্রিয়াশীল জার শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বনু প্রকারের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম. 
পরিচালনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । তাহাদের অধিকার অজনের জন্য 
তাহার] তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্যয এবং এমন কি' জীবন পর্স্ত বিসর্জন দিতে 

কৃ বোধ করেন নাই 14 

রুশিয়ার জনজীবনের কয়েকটি বিশেষ উপাদান, যেমন দেশের বিরাট 
আয়তন, বিভিন্ন জাতিগোষ্টির অস্তিত্ব, তাহাদের অনগ্রসর সাংস্কৃতিক অবস্থা 
ও প্রাচ্য এতিহ্য ও জঙ্গীশাহীর উত্তব ইত্যাদি এখানে শ্বৈরতন্ধের উৎপত্তি 
ও প্রতিপত্তির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । যদিও কখনও কখনও কোন 

কোন জার কিছু কিছু জনহিতকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্ত সেগুলি 

তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয় বা গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে পদক্ষেপও 
বলা যায় না ; দৃ্টান্তস্বরূপ জার দ্বিতীয় আলেকজাগডার রুশিয়ার ক্রীতদাস 
প্রথা (59:600908) রহিত করিয়াছিলেন এবং কৃঘকদের অথনৈতিক অবস্থার 

কিছুটা উন্নয়ন করিয়াছিলেন | কেন্ট্রীয় সরকার জনগণের অংশ গ্রহণের 
কোন ব্যবস্থা না করিলেও প্রদেশ ও জেলাস্তরে কিছুটা সীমিত স্বার়তশাসন 
দিয়াছিলেন এবং পরে ইহাদের প্রতিনিধিমূলক সভাগুলিই উনবিংশ 

শতকের শেঘের দিকে একটা উদারনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু হইয়। 
উঠিয়াছিল । কিন্তু শাসক সম্প্রদায় এই আন্দোলনকে কোন প্রকার প্রশ্রয় 

দেন নাই এবং সর্ব প্রযত্বে দমননীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন । তা সত্বেও 
মার্কসীয় মতবাদ এই আন্দোলনে ক্রমশঃ অনুপ্রবেশ করে এবং সোস্যাল 
ডেমক্র্যাটিক পাটি সামাজিক গণতান্ত্রিক দল নামে একটি গুপ্ত দলের প্রতিষ্ঠা 
ত্বরাণিত করে যাহার লক্ষ্য ছিল বিপ্রব । 

স্বৈরাচারী জারতন্তরের চণ্ডনীতি সবাপেক্ষা ভয়াবহ রূপ লইয়াছিল শেঘ 

জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে (1894-1917) | একান্ত নির্বৃদ্ধিতা ও 
বব্বরতার সহিত তিনি শাসনকাধষ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন । এই 

দমননীতির বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিকদের বিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করিতে- 
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তি দমনর্নীতি সঙ, সোসাঁবি জেঁযোক্রো্টক পাঁটর দলীপুটি 

হা নে লোহা হী সে 
ব্যাক অসন্ভোঘ ও বিক্ষোভ দেখা দেয় যাহাতে সোস্যাল 
আরও ইস্কন জোগাঁয় | ধর্মঘট, বিক্ষোভ এবং দাক্গ) হার্জামা ব্যাপক 
আকারে দেখা দিল, দারুণ নিষ্ঠুরতার সহিত জার সরকার এই বিক্ষোভকে 
দমন করিলেন । কিন্ত প্রচণ্ড বিস্ফোরণের চাপে কিছুটা নতি স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইলেন । কয়েকটি নির্দেশের (6০66) মাধ্যমে জার একটি 
শাসনতন্ত্র ঘোঘণ! করিলেন যাহাতে সীমিত আকারে জনপ্রতিনিধিদের হাস্তে 

কিছুটা ক্ষমতা দিলেও চূড়ান্ত ক্ষমতা জারের হাতেই অব্যাহত রহিল । 

1905 সালে ভুমা স্থাপন £ 

“ডুমাঃ 00079) নামক ছ্বিকক্ষবিশিষ্ট একটি জাতীয় পরিষদ 

(পালীমেণ্ট ) স্থষ্ট হইল | জারের মন্ত্রীদের ডুমার নিকট কোন দায়দায়িত্ব 

ছিল না, জারের হাতেই ক্ষমতা থাকিয়া গেল । এই পরিঘদের উচ্চকক্ষে 
সর্বাপেক্ষা বেশী প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইয়াছিল অভিজাতশ্রেণী ভূম্যধিকারী 
ও ব্যবসায়ীদের । পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত নিয়কক্ষেও 
অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই প্রতিনিধিত্ব পাইল | শাসনতন্ত্র সম্পকিত 
নির্দেশগুলিতে পররাষ্ট্র ও সেনাবাহিনী সন্বন্ধেকোন আলোচনা করিবার ক্ষমতা 
ডুমাকে দেওয়া হয় নাই । একমাত্র সাধারণ আইন রচনা করিতে ডুমার 
সন্্রতির প্রয়োজন ছিল | 

রূশিয়ার তদানীস্তন শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া 1907 

সালে লেনিন যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন--“পালামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার 

দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও রুশিয়ায় প্রকৃত প্রস্তাবে একটি শ্বৈবতান্ত্রিক জঙ্গীশাহী 

শাসন অব্যাহত ছিল?” (৪. 17116915 ৫69০61510 61751175150 ৮40 

1791118106106215 001715+) | 1905 সালের শাসনতন্ত্ে ডুমার গঠন ও ক্ষমতা 
সক্কীণ হওয়া সত্বেও প্রথম দৃইটি ডুমায় (1906-7) বেশ কিছু সংখ্যক উদার- 
নৈতিক ও চরমপন্থী সদস্য প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহারা বৈধ ক্ষমতা - 
অতিক্রম করিয়া নানাপ্রকার দাবি দাওয়া, যেমন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, 
প্রত্যক্ষ নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, জমিদারী উচ্ছেদ প্রভৃতি উপস্থিত 
করে। সরকার পর পর দুটি ডুমাই ভাঙ্গিয়া দিয়া 1907 সালে ডুমার 
সংগঠন পরিবর্তন করিবার নির্দেশ জারি করে । এই নৃতন নির্দেশে যে 
ডুমা হয় তাহা সরকারের অনুগত ছিল এবং 1912 সনে পূর্নগঠিত, 



১০০] 

ও লোপ ছি কও কোরটহ জীন অবীপের পরি 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশিয়া ঃ 

1914 সালে যখন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল তদানীস্তন ভুমা প্রথমে 
সরকারের পাশে দাঁড়াইয়া সমর্থন দেয় | কিন্তু 1914-15 সনে পর পর 

কয়েকটি বিপর্যয়ের পর যখন ডুমা সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালাইবার জন্য কয়েকটি 
সংস্কারের প্রস্তাব দেয় সরকার সেগুলি উদ্ধততাবে নস্যাৎ করিয়া দেয় । 

এদিকে সরকারী মহলে চরম অযোগ্যতা, দূনীতি ও নির্বৃদ্ধিতা দেশকে 
চরম দুর্দশার দিকে ঠেলিয়। দেয় | ডুমার সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হন এবং প্রকাশ্যে 
মন্ত্রী ও আমলাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেন । একদিকে সৈন্যদলে 
যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করার ফলে সেনাবাহিনীর বিরটি আয়তন, অন্য- 
দিকে শিল্পে ও কৃষিতে কর্মক্ষম লোকের অভাবে উৎপাদন বিশেষভাবে 

ব্যাহত হওয়ায় ভোগ্যপণ্য ও জসমর-সরঞ্জামের প্রচণ্ড অভাব দেখ। 
দেয় | দেশে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয় । সেনাবাহিনীর লোকেরাও 

যুদ্ধ সরঞ্জামের ও খাদ্যের অভাবে বিশেষ বিক্ষদ্ধ হয় । তাহাদের মনোবল 
ভাঙ্গিয়া পড়ে কাজেই ক্রমাগত বিপর্যয়ের সন্দুখীন হইতে থাকে । 
এরাপ অবস্থায় একমাত্র যুদ্ধ পরিচালনায় ও আত্যন্তরীণ প্রশাসন 
ব্যবস্থায় বুদ্ধিদীপ্ত ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দেশকে সবনাশ হইতে রক্ষা 

করিতে পারিত | কিন্তু পূর্বেই বল৷ হইয়াছে জার নিকোলাস বা তাহার 
পরামর্শদাতারা--কাহারও এই যোগ্যতা ছিল না। ফলে যাহা হইবার 
তাহাই হইল | 1917 সালের মার্চ মাসে পেট্রোগ্াডে (প্রাক্তন সেণ্ট 
পিটার্সবার্গ ) বিগ্রুব শুরু হইল । ক্ষধার্ত জনসাধারণ খাদ্যের দাবিতে 
সমস্ত রাস্তায় বিক্ষোভ করিতে লাগিল | বিক্ষুব্ধ জনতাকে প্রতিরোধ 
করিতে সৈন্য তলব করা হইল | কিন্তু সৈন্যরাও জনতার সঙ্গে হাত 
মিলাইল। জারতন্ত্ব নিমেঘে ধূলিসাৎ হইল | ডুমার একটি কমিটি ক্ষমতা 
দখল করিয়। একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করিল এবং শীধই একটি শাসন- 
তত্ত্ব রচনা! করিবার প্রতিশ্র্ঘতি দিল । জার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন 

এবং সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন | অস্থায়ী সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই 
শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা একটি সোভিয়েট গঠন করে, যাহা শীবই পেট্রোগ্ধাড 
শ্রমিক ও সৈন্যদের প্রতিনিধিদের সোভিয়েট (০০০৪৪, 3০1, ০৫. 

ড1০11015) ৪20 $010105? 1990668) ঘতিয অভিহিত হইল | 
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সরকারের সহিত .এই সোভিয়েটের অনেক বিশ্বয়েই. মতের মিল ছিল না, 
কিন্ত অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য হইয়া ইহরি সহিত হাত মিলাইতে হইল 1 
এই মিলিত কর্ম উদ্যোগ স্থায়ী হইল না। কারণ উহাদের দৃষ্টিতঙ্গীর মধ্যে 

মৌলিক পার্থক্য ছিল | অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছিল একজন ছাড়া 
অল্লবিস্তর রক্ষণশীল সত্যদের লইয়া । কাজেই তাহার! শ্রমিক -কঘকদের 
সোভিয়েটের মত আমূল বিপ্লব চান নাই বা তখনই যে কোন মূল্যে 
ষুদ্ধাবসান চান নাই | তীহার। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে এবং 

যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন । ইতিমধ্যে পেট্রোগ্রাড ছাড়াও দেশের 
সবত্র এবং সেনাবাহিনীতেও সোভিয়েট গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এগুলি 
সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চরমপন্থী অংশ যাহাদের “বলশেভিক+হ 

নামে অভিহিত করা হইত তাহাদের কৃক্ষিগত হইয়াছিল | 

এভেম্বর বিল্লব £ 

ইহাদের কর্মতৎপরতায় সৈন্যবাহিনীর মনোবল ক্ষুণ্ণ হইতেছিল এবং 
অস্থায়ী সরকারকেও প্রায় পঙ্গু করিয়াছিল। ইতিমধ্যে লেনিন প্রমুখ 
বলশেতিক নেতাগণ করুশিয়ায় আপিয়া উপস্থিত হন এবং দলের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন | ““সোভিয়েটদের হাতে সকল ক্ষমতা এই জিগির তুলিয়া 
তাহারা বিক্ষোত, শুরু করেন। এই বিক্ষোভের মুখে সরকার খুবই 
বেকায়দাঁয় পড়িয়া গেল | সরকারের তুলনায় বলশেভিক দলের দুইটি 
বিশেষ সুবিধা ছিল--(1) লেনিনের ন্যায় নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও (2) 

তাহারা জনগণের সম্মুখে একটি সুস্পষ্ট কর্মসূচী তুলিয়া ধরেন যাহা কৃষক, 
শ্রমিক ও সেনাবাহিনীর বলিষ্ঠ সমন লাভ করে | এই কর্মসূচীর দুইটি 
দফা হইল অবিলম্বে শান্তিস্বাপন ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব 
€010096015010 ০ 075 71015681901 এই লক্ষ্যে উন্দ্ধ হইয়া কৃষকরা 
গ্রামাঞ্চলে ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণীকে উৎখাত করিয়। জমি দখল করিতে- 
ছিল এবং মজ্রর। কলুকারখানাগুলি দখল করিতেছিল | অবশেঘে অস্থায়ী 
সরকার ইহাদের দমন করিতে সংকল্প লইল ; কিন্ত সংঘধের ফলে সরকারকে 

] .রুশ ভাষার বলশেভিক শব্দটির অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ । পার্টি ু ই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল 
স্আদর্শগতভাবে__-“বলশেতিক'" (সংখ্যাগরিষ্ঠ ) ও “মেনশেতিক” (সংখ্যালঘু )। দলের 
সগ্যে হারা সংখ্যার হইলেও সারাদেশে কিন্তু ইহার! তখন সংখ্যাগুরু হম নাই । 
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পরাজয় স্বীকায় করিতে হইল | 1917 সালে ?ই নভেম্বর দ্বিতীয় বিপ্লবের 
ফলে বলশেভিক দল ক্ষমতার অধিকারী হইল | নিখিল কুশিয়া সোভিরেট, 
কংথেগ নিজেকে সকল ক্ষমতার অধিকারী ঘোষণ। করিল এবং জনগণের- 

প্রতিনিধি পরিঘদ (09800 ০ 6016:8 00107019825) নামে' একটি 

সরকার লেনিনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করিল। পরিঘদের অন্য সদস্যদের 

মধ্যে ছিলেন, ট্রটুস্কি, রাইকভ, ষ্্যালিন ও লুনাচারস্কি। এখন হইতে 

'বলশেভিকরা' কমিউনিষ্ট নামগ্রহণ করিল এবং রাজধানী মস্কোতে স্থানান্তরিত, 

করিল । ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াই কমিউনিষ্ট সরকার কতকগুলি বনিষ্ঠ 

পদক্ষেপ গ্রহণ করিল । 

ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই সরকারের প্রথম কাজ হইল জার্দানী ও তাহার 

মিত্রদের সহিত শান্তি চুক্তি করা | অন্যান্য মিত্রপক্ষের কাছেও এই প্রস্তাব 

রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বাজী না হওয়ায় স্বতন্রভাবে শাস্তি চুক্তি 

সম্পাদন করিল | এই চুক্তি রুশিয়ার পক্ষে খুব সম্মানজনক বা স্মুবিধা- 

জনক না হইলেও বৈপ্রবিক সরকারের তখন প্রথম কর্তব্য ছিল দেশের 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে সুদৃঢ় করা | ইহা ছাড়া নূতন 

সরকার কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ জারি করিল 1 তাহাদের মধ্যে উল্লেখ- 

যোগ্য হইল ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ সাধন | রেলপথ, কল-কারখানা, 

ব্যাঙ্ক, খনি ও বাজেয়াপ্ত ভূমির মালিকাঁন৷ একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর ব্যবহারের 
জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল । মুদ্রাভিত্তিক লেনদেনের পরিবতে পণ্য 
বিনিময় প্রথা 88:167) প্রবতিত হইল | শহরাঞ্চলে খাদ্য রেশনিং চালু 

করা হয় | সপরিবারে জার নিহত হইলেন । তা] ছাড়া জারের অনেক 

কর্মচারী; অভিজাত শ্রেণীর লোক, জমিদারগণ ও আরও অনেকে বিরোধী 
হয় নিহত হইলেন বা নির্বাসিত হইলেন । চাচ্চকে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা 
হইতে বিচ্যুত করা হইল । কিন্ত বৈপ্রবিক সরকারের কাজ খুব সহজ ছিল না । 
একদিকে প্রতিবিপ্রবী শক্তি এবং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা এই নূতন 
সরকারকে ধ্বংস করিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল । এই সময় 

বৈদেশিক শক্তিপুষ্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহাযো সমস্ত রুশিয়াকে বেষ্টন 

করিয়াছিল। তাহার্দের ঘড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিবার জন্য নূতন সরকার দূ 

সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইলেন । উৎপাদনের উৎসগুলি রাষ্টীয় মালিকানার 

আওতায় আনয়ন করা হইল, সকল প্রকার কৃঘি ও বাণিজ্যের উপর কঠোর 

* রুশ জুলিয়ান পঞ্জিকা অনুমারে । অন্য পঞ্জিকাদতে তাঁরিখটি অক্টোবরে। সেজন্য 

ইহ! অক্টোবর বিল্লব নামেও খ্যাত | 
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করা হল । 

গি18 সালের প্রথম জংবিধান £ | 
এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ধের পটভূিকায় 1918 সাঁদের 10ই জুলাই 

“সোভিয়েটদের পঞ্চম অল-রাশিয়ান কংখ্েসের” সন্মেলনে বৈপ্রবিক রাহী 
প্রথম সংবিধান গ্রহণ করা হইল । নবগঠিত রাষ্ট্রকে রুশ সমাজতাস্রিক 
যুক্তরাষ্্রীয় সোতিয়েট প্রজাতন্ত্র (0১৩ [095120) 90018175% 8৪৫০::9৫ 
9০19 [২606110) নামে অভিহিত করা হইল | ইহাঁও উল্লেখ্য যে এই 

স্তরে বর্তমান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত প্রজাতম্বগুলি অন্তু 
হয় নাই। জারের সায়াজ্যের তিন-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া এই রাষ্ট্র গঠিত হয় । 
আমরা পরবতাঁ অধ্যায়ে লক্ষ করিব কিভাবে ধাপে ধাপে এই প্রথম 
সংবিধান রচনা হইতে শুরু করিয়৷ পরবতাঁ সংবিধানগুলি রচিত হইয়াছিল । 

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ রাখিতে হইবে কিভাবে এই এতিহাসিক নভেম্বর 
বিপ্রব একা্ট গতিশীল নূতন সভ্যতা এবং পৃথিবীতে সবপ্রথম এক 
অভিনব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল । সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের সেই অবিশ্বাস্য সামাজিক, অনৈতিক ও রান্ীনৈতিক বিকাশের 
প্রতিফলনই এই সংবিধান রচনার বিভিন্ন স্তরে লক্ষ করা যাইবে । 
আধুনিক কাল পরধস্ত আমরা নিম়লিখিতভাবে স্তরগুলিকে ভাগ করিতে 
পারি £-- 

1. প্রথম যুগ-বিপ্রবের সময় হইতে 1921 সাল পধস্ত, ইহাকে 

কমিউনিষ্ট সংগ্রামের (21 (02110017910) যুগ বলা হয় | 

2. ন্তন অর্থনৈতিক নীতির যুগ (5 1:০01001010 ১০110% বা 

.7,7৮)--1921 হইতে 192? পর্যন্ত, লেনিন ইহাকে 50809210 150:99 

বা কৃশলী পশ্চাদপসারণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | 

3. পঞ্চবাঘিকী পরিকল্পনার যুগ (5:56 569 1225), 1927 হইতে 
1939 অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারন্ত পযন্ত, ইহাকে বলা যায় শিল্পায়ন ও 
কৃঘির যৌধীকরণের (০০1160151286191) যুগ । 

4. দ্বিতীয় বিশৃযুদ্ধের যুগ__1939 হইতে 1946 সাল পবস্ত । 
5. যুদ্ধোত্তর পুনগঠনের যুগ--1946 হইতে 1953 সাল পর্যস্ত | 
6. আধুনিক কাল--1953 সালের পরবর্তী অবস্থা । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
গদোভিয়েট সংবিতান গানের ইতিবৃত্ত 

(17156010091 19801670180 01 016 50৮1০ (50056100601) 

1918 সালের সংবিধান £ 
1918 সালের সংবিধান এ বৎসরের জুলাই মাস হইতে চালু হইয়াছিল । 

এই সংবিধানটির খসড়া লেনিন ও ট্ট্যালিনের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে কমিউনিষ্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কাধকরী কমিটি . (080009126০6 (00101716699) দ্বারা 

গঠিত একটি কমিশন কতৃক রচিত হয় | সংবিধানটি ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত 
“সবহারাদের একনায়কতন্ত্রের” সংগ্রামী চেতনায় অনুপ্রানিত এবং নভেম্বর 
বিগ্রব হইতে তখন পবস্ত যে. সকল ঘোঘণা ও বিধি নির্দেশ জারি 
হইয়াছিল সেগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হয়, যাহা দ্বারা ইতিপূরেই জমি, 
প্রাকৃতিক সম্পদ ও কলকারখানার ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করা 
হইয়াছিল এবং উৎপাদনের উৎসগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল । 
এই সংবিধানের লক্ষ্য হিসাবে ছিল,--(1) সর্বহারা শ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব স্বাপন এবং শোঘক শ্রেণীর উৎসাদন, (2) রাষ্ট্রের সমূহ ক্ষমতা 
সোভিয়েটগলিতে ন্যস্ত করা ও রুশিয়াকে একটি ক্ঘক, শ্রমিক ও সৈনিক- 
দের সোভিয়েটগুলির প্রজাতন্তে পরিণত করা | এই সংবিধানে ধম, জাতি, 
স্্রীপুরুঘ, বাসস্থান নিবিশেষে অষ্টাদশব্ধ বয়স্ক সকল রশ নাগরিকদের 
ভোটাধিকার দেওয়া হয়, শুধু এই শতে যে তাহাদের উৎপাদনাত্্বক শ্রম 
ছার জীবিক1 অর্জন করিতে হইবে এবং মুনাফার জন্য কাহাকেও শিয়োগ 
করিবে না । এ ছাড়া নিম্রলিখিত শ্রেণীর লোকদের ভোটাধিকার এবং 
সরকারী পদাধিকার হইতে সুস্পষ্টভাবে বঞ্চিত করা হয়,--৫0) যাহারা অন্য- 
দের নিজ মুনাফার জন্য নিবুক্ত করে, (2) যাহারা অন্যদের শ্রমলন্ধ আয়ে 

জীবিকা নির্বাহ করে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী শ্রেণী, (3) ব্যবসায়ী, মধ্যসত্ব 

ভোগী, দালাল ইত্যাদি, (4) সকল শ্রেণীর যাঁজক, (5) জারের কয়েকটি 

শাসন বিভাগের সহিত সংশ্িষ্ট ব্যভিগণ, (6) বিকৃত মস্তিক্ষ বা যাহার কোন 
অর্থসংক্রান্ত বা ধ্ণ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইরাছে । সুতরাং দেখ! 
যাইতেছে সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনের ব্যবস্থা কর! হয় নাই 
এবং ইহা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের ধ্যানধারণা অনুযায়ী হইয়াছিল যাহার 
লক্ষ্য হইল একটি বিশেঘ শ্রেণীর এক নায়কত্ব স্থাপন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নহে & 



সোভিয়েট সংবিধান গঠনেকু ই'তিবৃত্ত - নাচ 

কমিউনিষ্টদের মতে সর্বহারা শ্রেণী ছাড়া অন্য সকলেই শোঘক এবং পরভুক্ 
যাহারা কোন আতেঞভিত অধিকারের যোগ্য নহে । সংবিধানে শোঘিত . 
এবং শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের একটি তালিকা ধোঘিত ছিল ; সেগুলি, 
অন্য কোন শ্রেণীর জন্য নয় | 

সংবিধানে সমগ্র কুশিয়ার ভিত্তিভত একটি সোভিয়েটের ব্যবস্থা ছিল, 

তাহা হইল নিখিল ক্ুশ সোভিয়েটদের কংগ্রেস (%1] [8591810 0:0787555 
০6 9০৬1565) | এই সংস্থায় শহর ও গ্রাম সোভিয়েট গুলি হইতে প্রতিনিধি 

পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। নিখিল রুশ সোভিয়েটদের কংগ্রেস গঠিত হয় 

সারা দেশে বিভিন্ন ধাপে বিন্যস্ত নিয় সোভিয়েট হইতে উপ সোভিয়েটে 

পরোক্ষ নিবাচনে নির্চিত প্রতিনিধিদের লইয়া । বিভিন্ন ধাপের সোভিয়েট- 
দের বিন্যাস একটি পিরা'মডের আকার ধারণ করে । নিখিল রুশ 

সোভিয়েট কংগ্রেস পিরামিডের শীর্ঘ বিন্দতে অবস্থিত | সবনিম়ে ছিল শহর 
অঞ্চলের কলকারখানার শ্রমিকদের সোভিয়েটগুলি ও গ্রামাঞ্চলে কষক- 
দের সোভিয়েট । এই সব স্থানীয় সোভিয়েট প্রতিনিধি পাঠাইত পরের 

ধাপের সোভিয়েটে, শহরাঞ্চল থেকে সিটি সোভিয়েটে এবং গ্রামাঞ্চল থেকে 

জেলা! সোভিয়েটে। আরও উপরের ধাপগুলি হইল কাউন্টি সোভিয়েট 

(0০909 (002081658 ০৫ 10190100 9051609 ), আঞ্চলিক সোভিয়েট 

(001£555 ০? 0000 5০150 ), প্রাদেশিক সোভিয়েট (009612018 

বা 70101710191 00201655 ০? 9০0%1515 ) এবং সবৌচ্চ ধাপে 

নিখিল রুশ সোভিয়েট কংগ্রেস । ইহ] উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন ধাপ হইতে 

প্রতিনিধি সংখ্যা ঠিক জনসংখ্যা বা ভোটার সংখ্যার অনুপাতে নিধারিত 
হইত না । গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা শিল্পাঞ্চনকে অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধি দেওয়া 

হইত, কারণ শ্রমিকদেরই প্রকৃত সবহারা বলিয়া গণ্য করা হইত এবং 
নতুন জামানার প্রতি কৃধকদের অপেক্ষা তাহাদের আনুগত্য অধিক নির্ভর- 
যোগ্য বলিয়। ধরা হইত | চূড়ান্ত ক্ষমতা এই কেন্দ্রীয় সংস্থার উপর 
বর্তাইয়াছিল । সংবিধানে ইহার সভ্য সংখ্যা নিদিষ্ট করা হয় নাই । 

কিন্তু নিমের সকল সোভিয়েট নিদিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইলে ইহার 

সভ্য সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়ানর কথা ! মস্কোতে বৎসরে দুবার করিয়। 
ইহার অধিবেশন হইত | 41] [09918] €0092081655 হইতে (08210] 

[%5086155 00221016666 ( কেন্দ্রীয় কার্য করী সমিতি ) গঠনের ব্যবস্থা ছিল 

এবং মূল কংগ্রেসের বিপুল আয়তনের হেতু আইনের খুটিনাটি রচনার ভার 
এই সংস্থার উপরই ন্যস্ত হইয়াছিল । কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত থাক। 
কালে কমিটিই কংগ্রেসের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিত । কিস্ত ইহার 



চপ চি রি পৃক্ষে, 

কাই একটু ছোট রি ২৯ (সভা) বা সুভাপতি মগলীর মাধ্যমে 
শ্দ্পের হইত । শাসনকাধ্য (5৮$০007$6 15750100) প্ররিচালনার জন্য 

সেপ্টাল এক্সিকিউটিত কমিটি বার (12) জন্য সদস্যবিশিষ্ট একটি “কাউন্সিল 
অবু পিপৃনৃর় কমিশার+ (0০091001 ০ ৮৩০০1০9 0020015993) মনোনীত 
করিত । ইহার অবস্থান অনেকটা পার্লামেল্টীয় শাসন ব্যাবস্থায় ক্যাবিনেটের 

তই ছিল । এক একজন কমিশার এক একটি শাসন-বিতাগের ব) 

কমিসারিয়েটের প্রধান হইতেন। তীহারা কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট তাহাদের 

ক্জের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকিতেন এবং কংথেসের নিকটও সময় 
গম নিজ নিজ বিভাগের কাজের রিপোর্ট পেশ করিতেন | কমিশারদের 

নিজ -মিক্র বিভাগে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ওয়াকি- 
বহার রাখিতে হইত ;$ অবশ্য জরুরী ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত খহণ 
রূত্রিতেন | কোন প্রশ্ধানমৃত্রীর পদ ছিল না, তবে কাউন্সিল নিজেদের 
ঝলকে একজনকে চেয়ারম্যান বা সভাপতি মনোনীত করিত, বাহার ক্ষমত। 

ক রদ থক পরধানুন্ীর ন্যায় ডিল না। 

1924 সালের সংবিধান £ 
উপ্নরোদ্ সংবিধানের পরবর্তী অধ্যায় হইল 1924 সালের সংবিধান । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে 1918 সালের সংবিধানের আওতায় জারের অধীনস্থ 
সমগ্র রুশিয়া আসে নাই। কিছু অঞ্চল প্রতিবিপ্রবীদের করায়ত্ত 
হইয়াছিল । কিন্ত কিছুদিনের মধ্যে এইসব অঞ্চলও শক্র সৈন্যের কবল 
হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়। স্বাধীন সমাজবাদী সোভিয়েট প্রজাতঙ্ন বলিয়া 
ঘোষণা করে | 1922 সালে ইহার! পূর্বোক্ত রুশ সমাজতাঘ্িক যুক্তরাহীয 
সোতিয়েট প্রজাতস্ত্রের (২. 9. 7, 9. চ২*) সহিত অঙ্গরাজ্য হিসাবে যুক্ত 
হইবার জন্য একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় | এই চুক্তির ফলে একটি পরিবদ্ধিত 
যুক্তরাষ্ট্রের স্য্টি হয় চারটি অঙ্গরাজ্য লইয়া । এগুলি হইল রুশ সমাজ- 

তান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন কী সোভিয়েট 
প্রজাতন্ত্র শ্বেত রাশিয়া ( 51010 [93১18 ) তান্বিক সোভিয়েট 
প্রজাতন্ত্র এবং ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক রা ৬৯ | ইহাদের 
লইয়৷ মিলিত রাষ্ট্রের নাম হয় ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোস্যালিষ্ট 
রিপার্রিকষ (0, 9.9. £২)। চুক্তিটির ভিত্তিতে,.একটি যুক্জবাষ্রীয় 

সংবিধান রচিত হয় এবং 1923 সালে অনুমোদিত হইয়া 1924 সাল হইতে 
চালু হয়। 1924 সালে আরও দুইটি অঙ্গরাজ্য, উজবেক (2১৩1) ও 
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তুকোমেন (75119106) প্রজাতন্ব এবং 1929 সালে তাধঝিক (05021110 
প্রজাতন্্র নামে আর একটি অঙ্গরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিলে অঙ্গরাজ্যের 
মোট সংখ্যা দাঁড়ায় সাত | নূতন সংবিধানটি প্রায় পুবর্ব সংবিধানেরই পুনরা- 
বৃত্তি বলা চলে। তবে তিনটি নূতন সংস্থা ইহাতে যুক্ত হয় । এগুলি 
হইল সারা ইউনিয়নের কংগেস, সারা ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটি 
এবং সারা ইউনিয়নের প্রেসিডিয়াম । এই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র ও 
অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন কর। হয় মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ধাচে । 
কেন্দ্রকে কতকগুলি নিদিষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করা হয় । অবশিষ্ট ক্ষমতা 
€ 16510081/ 7০15 ) অঙ্গরাজ্যগুলিতে ন্যস্ত করা হয় । কেন্দ্রকে যে 

সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ছিল-বৈদেশিক সম্পর্ক, 
বৈদেশিক বাণিজ্য, যুদ্ধ ও শাস্তি ধোঘণা, বৈদেশিক থণ নিয়ম 
সারাদেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যুদ্র৷ নিয়ন্রণ, 
রেলপথ, ডাক ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পরিচালনা ইত্যাি । অঙ্গরাজ্যগুলির 
এক্ডিয়ারে থাকে শিক্ষা, শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, বিচারব্যবস্থা ও স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি | কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন অর্থ ব্যবস্থা, খাদ্য উৎপাদন, 
শ্রম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতিতে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলি উভয়েরই কতৃত্ব ছিল। 

আপাত: দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে এই ক্ষমতা বণ্টনব্যবস্থায় ফেন্রুকে 

সীমিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । আসলে কিন্তু তাহা নহে, বরং বিপরীত 
বলা যায় | কারণ, প্রথমতঃ, অঙ্গরাজ্যগুলির কোন আইন বা নির্দেশ 

1922 সালের চুক্তি ব সংবিধানের কোন ধারার বিরোধী হইলে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে উহা নাকচ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় । দ্বিতীয়তঃ কেন্রীয় 
সরকারকে এমন কতকগুলি মুলসূত্র প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় যাহা 

অঙ্গরাজ্যগুলি দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি, শ্রম- 

সংক্রান্ত ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে মানিতে বাধ্য ছিল । সোভিয়েট 
শীণন ব্যবস্থার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাগামো পরম্পর অঙ্গা্গীভাবে 

সংশিষ্ট । এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়ার ফলে কেন্দ্রের ক্ষমতা প্রায় সর্বব্যাপী হইয়াছিল । 

ইউনিয়নের স্থষ্টির ফলে চারটি অঙ্গরাজ্যের সংবিধানগুলি নাকচ হয় 

নাই, অবশ্য যে অংশগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চুক্তি বা ইউনিয়ন সংবিধানের 

কোন ধারার বিরোধী সেগুলি ছাড়া! অঙ্গরাজ্যগুলির সরকার সমূহের 
কাঠামোগুলি অবশ্য একই ধাঁচের এবং সোতিয়েট ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্িত। 
ছোটখাট পার্ধক্যগুলি য৷ ছিল, ইউনিয়ন গঠিত হইবার পরও সেগুলি রহিয়া 
গেল । এখন ইউনিয়নের নূতন তিনটি সংস্থা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বল! 

21 



322 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা--সোভিয়েট ইউনিয়ন 

প্রয়োজন ৷ ইউনিয়ন শাসন ব্যবস্থার সর্বনিমে যেমন গ্রামীন সোভিয়েট ও 
কারখানার সোভিয়েট অবস্থিত ছিল, শীর্ধে সারা ইউনিয়ন সোভিয়েটদের কংগ্রেস 
চুড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বিভিন্ন ধাপের সোভিয়েটদের প্রতিনিধির! 
ইহার সত্য হইত । যদিও কংগ্রেসই ছিল সংবিধান অনুসারে আইনসভা, 
কিন্ত প্রায় দূহাজার সদস্যবিশিষ্ট হওয়ার এবং অনেকদিন অন্তর ইহার 
অধিবেশন বসাতে কাজের সুবিধার জন্য ইহার ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় 
কার্ধকরী সমিতির (06008) 25০06৮5 0:0101016066) হাস্তে অর্পণ করা 

হইয়াছিল । নিখিল ইউনিয়ন সেপ্ট্যাল এক্সিকিউর্টিভু কমিটি ছিকক্ষবিশিষ্ট 

ছিল, একা্ট ইউনিয়নের সোভিয়েট (5০9৮1 ০01 005 [01109) নাষে 
জনসংখ্যার তিভিতে 600 সদস্যবিশিষ্ট কক্ষ এবং অপরটি জাতিসমূহের 
সোভিয়েট (5০৬16 ০0? 015 বি 811017211065) নামে 150 সদস্যবিশিষ্ট 
কক্ষ ইউনিয়নের প্রতিটি আঞ্চলিক অঙ্গ হইতে পাঁচ অন করিয়া 

সদস্য লইয়া গঠিত হইত । কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটিও বছরে মাত্র চার বার 

করিয়া অল্প সময়ের জন্য বসিত এবং ইহার আয়তনও সুষ্ঠতাবে কাজ চাঁলাই- 

বার পক্ষে অতি বৃহৎ ছিল । সেজন্য ইহাও দৈনন্দিন কাজ চালাইবার জন্য 
ও বিশেঘ করিয়া কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের অস্তবতীকালে 27 জন 

সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রেসিডিয়াম বা সভাপতি যগুলীর হস্তে ক্ষমতা অর্পণ 

করিয়াছিল | প্রেসিডিয়াম কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দায়ী থাকিত। তাছাড়া 
শাসনকার্ধ পরিচালনার জন্য সেণ্টাল এক্সিকিউটিভ্ কর্ষিটি একটি নিখিল 
ইউনিয়ন মন্ত্রী পরিঘদ (4১11 0101010 750015$+ (00101719881) নির্বাচিত 
করিত । ইহার সদস্যসংখ্যা ছিল 17 এবং ইহাদের কায" ছিল পার্লামেণ্টীয় 
শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীদেরই অন্রূপ | 

প্বববণিত রুশ সমাজতান্িক যুক্তরাষ্ট্রায় সোভিয়েট প্রজতিম্ত্ের 
(২ 9. চ. 5. ২) ন্যায় ইউ, এস্ এস্, আরেরও (70.5.9-২) প্রশাসনিক 

কাঠামো সোভিয়েট পুঞ্পের পিরামিডের আকারই ছিল যাহার সর্বনিয়্ে ছিল 

গ্রামীন সোভিয়েট ও শহরের কারখানা সোভিয়েটগুলি এবং শীর্ধে ইউনিয়ন 
কংগ্রেস অব সোভিয়েটস্ এবং মধ্যে পধীয়ক্রমে সিটি সোভিয়েট, জেলা 

সোভিয়েট, কাউণ্টি, অঞ্চল, প্রদেশ, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র ও অঙ্জরাজ্য 
প্রজাতগ্গুলির সোতিয়েট | লেনিনের ভাঘায় রুশিয়ায় সকল রাষ্ট্র ক্ষমতার 
ভিত্তি হইল সোভিয়েটগুলি এবং বর্তমানে সোভিয়েটগুলি রুশিয়ার জনগণের 

অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে | কমিশারগণ যুজরাস্্রীয় সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগের প্রধান হইতেন ! লেনিন কমিশার পরিঘদের প্রথম চেয়ারম্যান 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন | 19356 সলি পর্যস্ত এই সংবিধান কার্ষকরী ছিল। 
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1936 সালের সংবিধানের পটভূমিকা £ 

1924 হইতে 1936, এই কয় বৎসর সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজ ও 
রাষ্্রজীবনে এক বিশেষ স্মরণীয় কাল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং 
তাহা যথাযথ কার্ধকরী করিয়। সোভিয়েট সরকার জনগণের জীবনে মৌনিক 
পরিবর্তন আনিয়াছিল । ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি সোভিয়েট প্রঙ্জাতন্ব 

ইউ, এস্১ এস্, আর এ যোগ দিয়াছিল | প্রথম পাচসালা পরিকল্পনার 
(1928-32) শেষে সামাজিক ও অথনৈতিক পুর্গঠনের ক্ষেত্রে অভ্তপুৰ 
সাফল্য দেখ! যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনারও শুভ উদ্বোধন হইয়াছিল । কৃঘি- 
ক্ষেত্রে যৌথীকরণ (০০115015200) উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইয়াছিল । 
শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়।ছিল, রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা আসিয়াছিল, 
বছদেশের সঙ্গে ক্টনৈতিক ও মৈত্রীর সম্পক স্থাপিত হইয়াছিল এবং 
আন্তর্জাতিক রাষ্্রগোষ্ঠিতে এই নূতন রা একটি গুরুত্বপূণ স্থান করিয়। 
লইয়াছির । এইসব পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের পরিবতনের 

প্রয়োজন অনুভূত হয় | $935 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ষ্ট্যালিনের উদ্যোগে 
কেন্দ্রীয় এক্সিকিউটিভ্ কমিটি সপ্তম সার! ইউনিয়ন কংগ্রেসের সন্মতিক্রমে 
নৃতন সংবিধান রচনা করিবার জন্য তাহারই সভাপতিত্বে 31 জন সদস্য- 
বিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করে । এক বছরের উপর কাজ করিয়৷ 
এই কমিশন 1936 সালের জন মাসে একটি খসড়া সংবিধান পেশ করে 
এবং উহণ জনগণের বিবেচনা ও মন্তব্যের জন্য প্রচার করা হয়। 

সংবিধানটি সারা দেশে উৎসাহ ও উদ্দীপন! স্ট্টি করো বছ জনসভায় লক্ষ 

লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে উহা লইয়া আলোচনা, বিতক ইত্যাদি অনুষ্ঠান হয় 
এবং বহু সংখ্যক সংশোধনী অুপারিশও আসে । 1936 সালের 5ই ডিসেম্বর 
ইউ, এস্, এস, আর্ অষ্টম সোঁভিয়েট কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনে 
এই সব সুপারিশ আলোচিত হয় এবং উহার মধ্যে মাত্র 43টি সুপারিশ 

সহ' মূল খসড়া সংবিধানটি সর্বসন্্তিক্রমে গৃহীত হয় ; এগুলিও প্রধানত: 
ভাষাগত | ট্ট্যালিনের নেতৃত্বে রচিত হওয়ায় ইহ ট্র্যালিন সংবিধান নামেই 

পরিচিত হয়। ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর হইতে অবশ্য ইহ] সোভিয়েট সংবিধান 
নামেই অদ্যাবধি চালু রহিয়াছে । সমপ্রতি আবার সংবিধানের পরিবর্তনের 
কথ উঠিয়াছে । সম্ভবতঃ শীঘই আবার.নূতন সংবিধানের প্রবর্তন হইবে । 

এই সংবিধানের বিশদ আলোচনার পূর্বে ইহার পটভুমি সম্পর্কে কিছু 
জানা প্রয়োজন । পৃবেই বল! হইয়াছে বলশেভিক পার নেতৃত্বে ক্ুশ 

বিপ্ববের লক্ষ্য ছিল ছিবিধ-_রাুটুনত্িক ও অর্থনৈতিক, আমুল পরিবর্তন & 
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বাঁজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ইহা জারতম্ত্রের উচ্ছেদ ধটাইয়া সর্বহারার্দের এক- 

নায়কত্বের ভিত্তিতে দোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিল, সক্ষে সঙ্গে 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাতপ্্যবাদের স্থলে সমাজতন্বাদ ব৷ সাম্যবাদ 
(০০220001500) কায়েম করিতে চাহিয়ছিল ॥ সেজন্য ভূমি, বনস-্পদ, 
জলসম্পদ, খনি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ? ব্যক্তিগত মাপিকানা হইতে 

রাষ্ট্রের মালিকানায় আনিয়াছিল । শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত 
মালিকানায় উৎসাদন করিয়৷ উৎপাদনের সব উতসগুলি রাষ্রীয়ত্ত কর৷ হইয়া- 
ছিল । ব্যক্তিগত ব্যবসা মালিকদের হাত হইতে কাড়িয়। লইয়! রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হইল এবং সরকারী পরিচালক নিযুক্ত করা হইল । কমীদের 
কাজের জন্য বেতন চাকতিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল বাহার পরিবর্তে 
সরকারী বিপণি হইতে তাহারা তোগাপণ্য লইতে পারিত | মুদ্র। অর্থনীতির 
পরিবর্তে পণ্যবিনিময় প্রথার (৮৪০৫) প্রবর্তন করা৷ হইল । কৃষকদের 
নিজ পরিবারের প্রয়োজনমত শপ্য রাখিয়া! বাকী শস্য সরকারকে দিয়। 
দিতে বাধ্য কর! হইল । শহরাঞ্চলে রেশন ব্যবস্থা চালু হইল । কিন্ত 
'দেখা গেল কৃঘক ও শ্রমিকদের এই সব সমান্মতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি 
বিক্মপতার কারণে সরকার অথনৈতিক বিপর্যয়ের সন্ুবীন হইল | লেনিন 
প্রমাদ গণিলেন এবং অনৈতিক বিপ্রবের ক্ষেত্রে কিছুটা পশ্চাদপসরণের 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং “নয়া অথনৈতিক নীতি” (বত 120০091002810 
৮০11০ বা ট.৪.০.) প্রবতিত করিলেন । ইহা 1921 হইতে 197 সাল 

পর্যস্ত চালু ছিল । বৃহদায়তন শিল্প রাষ্ট্রায়ত্তে থাকিলেও ক্ষুদ্র শিল্পে 
ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | ক্ষুদ্র ব্যবসারী- 
'দেরও বাবপা খুলিবার অনুমতি দেওয়া হইল । সীমিততাবে বিদেশী 
উৎপাদকদেরও ব্যবসার লাইসেন্স দেওয়। হইল | ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্মী 
প্রতিষ্ঠানদের রাষ্রী নিয়ন্ত্রণে কাজ চালাইতে দেওয়া হইল । এককথায় 
নভেম্বর বিপ্রবের নীতি আংখিকভাবে পরিত্যক্ত হইল প্রতিক্ল অবস্থার 
চাপে । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই নীতির প্রতিফলন হইয়াছিল | প্রথম- 

দিকে বলশেতিক বা তদানীন্তন কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বের লক্ষ্য হিল 
সার! বিশ্ব বিপ্রবের প্রসার এবং ফলে পৃজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সংঘর্ধের 
নীতি । এখন বিশ্ববিপ্রবের নীতি একেবারে পরিত্যক্ত না হইলেও তাহা শখ 
করা হইল-_এই যুক্তিতে যে প্রথমে “একটি দেশে বিগ্রবকে * সাফলাযমণ্ডিত 
করিতে পারিলে অন্য দেশগুলিও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং তখন বিশ্ব 

. বিগ্লুব ঘটান সুগম হইবে | দলের নেতৃত্বের মধ্যে এই প্রশ্রে আদর্শগত 
ছন্দের আবির্ভাব হয় । টুটস্কি ছিলেন “এখনই বিশ্ববিপ্রব বিস্তার” নীতির 
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পক্ষে, ট্র্যালিনও প্রথমে এই নীতির পক্ষে থাকিলেও শেঘ পর্যন্ত “প্রথমে 

একটি দেশে বিপ্ুুব/ঃ নীতির সমর্থক হন এবং 1924 সালে লেনিনের 

মৃত্যুর পর তিনিই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দেশের আত্যস্মরীণ ক্ষেত্রেও 

আপাততঃ আন্তর্জাতিকতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের আদর্শ অগ্রাবিকার লাভ 

করে । দলেব নেতুর আপাততঃ জাতীয় পুনর্গঠন ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র 

গড়িয়া তোলার কাজে সর্বপ্রযত্বে আত্মনিয়োগ করে | 1924 সালের সংবিধান 

এই' নূতন চেতনা ও নীতিরই প্রতিফলন বলা যায় । ষ্ট্যালিন ক্ষমতায় 
স্্প্রতিষ্ঠিত ভইলে পর দেশকে শক্তিশালী করিবার জন্য দীধমেয়াদী বলিষ্ঠ 

পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন অনুন্নত দেশকে শক্তিশালী 

করার প্রধান উপায় হইল শিল্পায়িতকরণ । এই প্রক্রিয়া তিনি পধায়ক্রমে 
পাচশালা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে চালাইয়৷ যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করেন এবং ইহা খুবই সাফল্যমণ্তিত হয় । একই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ভারী 
শিল্প ও কৃঘিক্ষেত্রে বৃহদাকার যৌথ খামারসমূহ' (০011600%০ 817) গড়িয়া 
তোলা হইতে থাকে । ব্যক্তিগত ব্যবসার স্থলে সমবায় তিন্তিক ব্যবসা ও 

পণা বণ্টন প্রবর্তন করা হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মতপ্রকাশের 

উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হইয়াছিল ! সমাজতীন্ত্রিক সমাজ গঠনের 

কর্নসূচি সম্পর্কে ওঁদাসীন্য বা বিরোধিতা বরদাস্ত করা হইত না । সকল 
প্রকার প্রচার কাধের মাধ্যমে-যেমন সংবাদ পত্র, রেডিও, প্রভৃতি এমন 

কি রঙ্গালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকেও সমাজতন্ত্র ও পাচশালা পরিকল্পনার 

গুণগানে নিয়োজিত করা হইয়াছিল | এই কার্ধক্রমের ফলে সরকার দেশ 

হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিল । আর 
ইহারই পাশাপাশি শিল্পে এবং অন্যান্য উৎপাঁদন ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক 

উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছিল । কৃষিতে কলাক (191) 
অর্থাৎ সমপন্নচাধী বা জোতদারশ্রেণীয উতসাঁদন করিয়া সমস্ত প্রকার 
শোঘণের অবসান করা হইয়াছিল । কৃঘিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
গ্রহণ এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার প্রথার প্রচলন করিয়া কঘির ব্যাপক 

উন্নতিসাধন করা হইয়াছিল 1 প্রকৃত প্রস্তাবে 1924 হইতে 1932 সাল 
এই স্বশ্লকালের ভিতর এক অনগ্রসর সামস্তশাসিত রাষ্ট্রকে একটি আধুনিক 
বিজ্ঞানভিত্তিক” সমাজতান্ত্রিক, শিল্পোরত রাষ্ট্রে পরিণত করা পৃথিবীর ইতিহাসে 
একটি অতি বিস্ময়কর ঘটনা বশিয়৷ গণ্য হইয়াছে । সামাজিক ও অর্থনৈতিক. 
জীবনের এই যুগাস্তকারী পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় শীসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত 
হওয়। প্ররোজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল । ইহারই ফলশর্ততি হইল 1936 সালের 
ট্যালিন সংবিধান প্রণয়ন | | 
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1928 হইতে 1938 সাল পর্ষস্ত সময়ে দুইটি পরিকল্পনা রুশিয়ার রাজ- 
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছিল | সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়াছিল । ষ্ট্যালিন 

সংবিধান এই' পরিবন্তিত পরিস্থিতিরই আইনগত রূপায়ন বলা যায় । এই 
সংবিধানের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে ্্যালিন বলিয়াছিলেন,--“বহু ক্চ্ছসাধন 

ও সংগ্রামের পথ অতিক্রম করিয়া আমরা এমন একটি সংবিধান পাইয়াছি 
যাহা আমাদের বিজয়ের ফল নিশ্চিত করিয়াছে, এটা অত্যন্ত আনন্দদায়ক |”? 

[4ঞ&ভো 005 080) 01 5002516 2100 10115261017 0126 1089 ০০61) 

082159৫১115 01625210200 10501 0 1126 ০০1 ০0103010110) 

₹/1)101) 06215 ০01 006 20165 ০01 ০0৭0] ড10101195.1] 

1937 সাল হইতে এই সংবিধান চালু রহিয়াছে, অবশ্য অবস্থার 
পরিবর্তনের সাথে সামহীস্য বিধানের জন্য সময়ে সময়ে এই সংবিধানে কিছু 
কিছু পরিবর্তন সাধন কর! হইয়াছে, যেমন প্রেসিডিয়ামের সংগঠন ও 

আয়তনে কিছু পরিবতন হইয়াছে । “কাউন্সিল অব্ পিপৃলূস্ কমিশারস” 

নাম পরিবর্তন করিয়া পাশ্চাত্য নাম “কাউন্সিল অব্ মিনিষ্টারস্* করা 
হইয়াছে । সুপ্রীম সোভিয়েটে নির্বাচন প্রাথীরি বয়সসীমা 18 হইতে 23শে বাড়ান 
হইরাছে। অজরাজ্য প্রজাতন্রগুলিকে নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করার এবং 

পররাষ্্ীদের সহিত ক্টনৈতিক সম্পক স্থাপনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরিবন্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব পরিবর্তনের 
প্রয়োজন দেখ! দেয় | কিন্ত এসব সতেও 1936 সালের সোভিয়েট সংবিধান 

মূল বিধানগুলিতে প্রায় অপরিবন্তিতই আছে । পরের অধ্যায়গুলিতে আমর! 
ইহার প্রধান স্ব্রগুলির বিশদ আলোচন। করিব । 
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তৃতীয় অধ্যায় 
বর্তমান দ্োভিয়েট সংবিধানের 1বশিষ্টয সমূহ 

(10150170659 19960769 01 1116 (00715016811018 01 [7.৯.০.]২.) 

1936 সালের সোভিয়েট সংবিধানের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা 

যায় যাহা ইহাকে একটি স্বকীয়তা দিয়াছে । নিযে এগুলি আলোচনা 
করা হইতেছে । 

(1) একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান £ 

15টি সমাজতান্তিক প্রজাতন্ত্রের সমনয়ে গঠিত সোভিয়েট সংবিধান তেরাটি 

অধ্যায় ও 146টি ধারায় বিন্যস্ত একটি সুবৃহৎ দলিল । সংবিধানটির সর্বাগ্রে 
যে বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে তাহা হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক চরিত্র | 
একথা বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না যে পৃথিবীর ইতিহাসে পরিকল্পিত- 
তাবে মার্কসীর মতাদর্শ অনুসারে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনের ইহাই 
প্রথম প্রচেষ্টা | সংবিধানের 1 নং ধারাতেই ইহা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা 

যায় | উহাতে বল! হইয়াছে,_“ইউ, এস্, এস্ আর্ (সোভিয়েট সমাজ- 
তাপ্ত্িক প্রজ্গাতম্বগুলির ইউনিয়ন ) একটি শ্রমিক ও কৃঘকদের রাষ্ট্র |" 
1918 ও 1924 সালের সংবিধান দুটিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের কোন 
উল্লেখ নাই; কেননা তখনও এই ব্যবস্থা প্রবতনের চেষ্টা চলিলেও উহা 

বাস্তবে পরিণত হয় নাই | 1936 সালে ইহা একটি বাস্তব সত্যে পরিণত 

হইয়াছিল । ট্ট্যালিন সমাজতন্ত্রের এই বাশ্তবর্ূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন £ 

«আমাদের কল ও কারখানাগুলি ধনপতিদের বাদ দিয়াই জনগণই চালাই- 

তেছে। ক্ষেতে-খামারেও জমিদার ও জোতদার শ্রেণী ছাড়াই চাঘীরাই 
কৃষিকার্য চালাইতেছে | ইহাকেই বাস্তবে ও দৈনন্দিন জীবনে সমাজতম্ত্ের 
রূপায়ন বলা যায় |” সমগ্র জমি ও উহার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎপাদনের 

যাবতীয় উৎসগুলি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনা হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে 
জনগণ সেগুলি চালাইতেছে । ধনতম্ত্রের প্রতীক্ সব্প্রকারের শোষণ ও 

উৎপীড়নের অবপান হইয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা শোঘণমুক্ত জনগণের 
মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে । এই 

সমাজে সকলেই শ্রমিক এবং সকলেই নিজের ও শ্রমিকদের সমাজের জন্য 
কাজ করিয়। থাকে এবং উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিলি হয়,-“প্রত্যেকের নিকট 



বর্তমান সোভিয়েট সংবিধানের বৈশিষ্ট্য সমূহ 32% 

হইতে তাহার কর্মক্ষমতা অনুযায়ী লওয়া এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন 
অনুযায়ী দেওয়া | (40 5৪০0, ৪০০9:৫1718 6০ 1019 ০৪৪০10% ৫০. 

৩৪0. ৪0০০0101708 60 109 176605":) | এই নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েট 

রাষ্ট্রে শ্রমের আবশ্যিকতা৷ সংবিধানে স্বীকৃত। 12 নং ধারায় বলা হইয়াছে, 
“যে কোন কাজ করিবে না সে খাইবেও না 1৮ (“76 %1)0 ০০1৫ 

1006 ৮0110 106111)01 51911 116 6৪) 1930 সালে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন 

যে “কাজ একটা সম্মানের ব্যাপার, গৌরবের ব্যাপার এবং সাহস ও 

শৌর্ষের ব্যাপার 1” ধনতান্ত্রিক দেশে কাজ লোকের ইচ্ছাধীন, আবশ্যিক 
নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের পক্ষে কর্ম বাধ্যতা- 

মূলক বলিয়া সংবিধানে স্বীকৃত। প্রত্যেকটি লোককেই অতি অবশ্য 

সমাজের কল্যার্ণের জন্য কাঁজ করিতে হয় | অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান 
118 নং ধারায় প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের কমসংস্বানের অধিকার সন্বন্ধেও 

নিশ্চয়তা দেয় । সেখানে বেকারি সম্পূর্ণ নিমূল করা হইয়াছে । যদিও উৎ- 
পাদনের উৎসগুনি, এবং বড় বড় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ব্যক্তিগত মালিকানা 

লোপ করা হইয়াছে সংবিধানের 9 ও 10 নং ধারায় কৃঘক ও মজুরদের 
সীমিতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অবশা যদি 

তাহারা নিজেরাই তাহার তত্বাবধান করে । সোভিয়েট সংবিধানের সমাজ- 
তান্ত্রিক চরিত্র ইহার অর্নৈতিক পরিকল্পন! ব্যবস্থায় প্রকট । সমাজতান্ত্রিক 

ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কাঠামোতে জাতীয় অর্থনীতির একটি নিয়ন্িত অখণ্ড রূপ- 
রেখা এক অপরিহায অঙ্গ | ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের 11 নং 

ধারায় বল হইয়াছে,__“ইউ, এস্, এস্, আর*-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 

মেহনতী মানুঘদের জীবনে বৈদ্বয়িক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন, দেশের 
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার কর। ও উহার স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে 

রাষ্ট্রায়ত্ত জাতীয় অনৈতিক. পরিকল্পনা দ্বারা নির্ীতি ও নিয়্ত্রিত হইবে | 
[4705 50865 99010001010 19181) 51791] 06161171716 ৪110 2106 1176 

(000012010 ৪08109 ০1 05 10.5.5 ২, 1091 01619010959 ০01 10016851105 

(176 ৮/621101) 01 500161/, 5662011$ 19815106 [16 10791161121 2170 ০81100151 

36811021745 ০1 ১৩ ৬/0110106 0609016১ 8100 9116100117610176 10156 

100610910061708 ০1 [1১6 [0.9.5.৮২. ৪20 115 ৫6161)06 7০916120191.+] এই' 

পৃরিকল্পনাগুলি বাঘিক, পঞ্চবাঘিক ও সপ্তবাঘিক ভিত্তিতে সময়ে সময়ে রচিত 
হইয়াছে । . 

সোভিয়েট সংবিধানে বাষ্টে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর যে গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়াছে তাহা কোন পাশ্চাত্য গণতত্তের সংবিধানে দেখা যাল্প 
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না। সোভিয়েট রাষ্ট্রের ধারণার বিশেধত্বই এইখাঁনে যে একটি নুতন ধীচের 
অর্থনীতিই হইল উহার বনিয়াদ । নেজন্য সংবিধানের এই বৈশিষ্ট্যাই 
অগ্রগণ্য । সংবিধানের দুই নম্বর ধারা হইতে বারো নম্বর পর্যস্ত ধারা- 
গুলিতে এই নূতন সমাজবাদী রাষ্ট্রের. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং 
সামাজিক সংগঠনকে বিশেষভাবে বিশেষণ করা হইয়াছে । “মোট বারোটি 

ধারাবিশিষ্ট প্রথম অধ্যায়টিকে “সামাজিক কাঠামো” বলিয়া অভিহিত করা 
হইয়াছে । 

(2) লিখিত ও দুস্পরিবর্ত পীয় £ 
সংবিধানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহা লিখিত ও দুষ্পরিবতিনীয় | 

“লিখিত বলিতে 1936 সালে যে খসড়া শাসনতম্বটি গৃহিত হয় তাহারই 
চতুঃসীমানার মধ্যে ইহা নিবদ্ধ তাহা বুঝায় না। পরে কয়েকটি পরিবর্তন 
আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে | এছাড়াও 
অনেক চিরাচরিত প্রথা ও আচার ব্যবহার সংবিধানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, যদিও 
বিটেন বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত অতট। প্রভাব বিস্তার করে নাই । কিন্ত 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্তম্তম্বব্ূপ পল্লী অঞ্চলের কৃঘকশ্রেণী এখনও চিরাচরিত 
প্রথার অনুগামী এবং সেজন্য এগুলির প্রভাব সংবিধান এড়াইতে পারে না। 
কাল মার্কস্, এঙ্গেন্ষ্ প্রভৃতি যাহারা কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উদ্ৃগাতা 
তাহাদের রচনা ও লেনিন, ট্রট্ষ্টি, ষ্্যালিন ও অন্যান্য রুশ বিগ্রুবীদের 
এ সব লেখার ভাব্যও সংবিধানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। 
সংবিধানের ধারাগুলির ব্যাখ্যা এইসব মূল্যবান মন্তব্যের আলোকেই করা 
হয় । এছাড়া সংবিধানে যাহাই লিখিত থাকৃক সংবিধান কিভাবে বাস্তবে 
প্রযুক্ত হইবে সেটা বুঝিতে হইলে কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্বের ধ্যান ধারণা, 
মতি গতি অনুধাবন কর! একান্ত প্রয়োজন | অন্যদেশের দলীয় নেতাদের 
অপেক্ষা রা পরিচালনায় কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বের ভূমিকা অনেক বেশী 
গুরুত্বপূণ । রা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তাহারাই । সংবিধানকে তাহার ইচ্ছা 
মত চালিয়। সাজাইয়া দিতে পারেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সংবিধান 
ব্যাখ্যার ক্ষমতা এখানে সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হয় নাই, এ ক্ষমত। 
প্রেপিডিয়ামকে দেওয়া! হইয়াছে এবং প্রেসিডিয়াম কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম 

সারির নেতাদের লইয়াই গঠিত 1 এদের মধ্যে, আবার লেনিন, ট্্যালিন 
বা ক্র.সশ্চেভের মত এক একজন ব্যক্তিগম্পন্ন শীর্ঘ নেতার প্রভাব অপরিমেয় | 
নংবিবানে যাঁহাই থাকক তাহাদের বা তাহার ইচ্ছ। প্রতিরোধ কবিবাদর 
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শ্ষমতা উহার নাই | কোন সময়ে সংবিধানের পরিচালনা বুঝিতে হইলে 
এই নেতৃত্বের ধানধারণী, ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ধরিতেই হইবে । 

এ ছাড়া সংবিধানের পাশাপাশি আর একটি উপাদানকেও উপেক্ষা করা 

চলে না । ইহা হইল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রণীত সাধারণ আইন ; যেমন 
নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন সাধারণভাবে প্রণীত হইলেও ইহার সাংবিধানিক 

তাৎপর্য লক্ষণীয় | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর্বে এবং পরেও অনেক বিষয়েই 
এই ধরণের অনেক আইন পাশ হইয়াছিল যাহাদের সংবিধানের অঙ্গ বলিয়াই 
ধরা যায় । সোভিয়েট ইউনিয়নে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় সাধারণ আইন 
ও সাংবিধানিক বিধির মধ্যে একটা দুর্ণভ্ব্য ব্যবধান নাই | সুতরাং দেখ 
যাইতেছে সোভিয়েট সংবিধান লিখিত শ্রেণীর মধ্যে পড়িলেও উহা কেবল- 
মাত্র লিখিত ধারাগুলির মধ্যে আবদ্ধ নয়, পূৰবণিত উপাদানগুলিকেও উহার 
অক্ষ বলিয়৷ ধরিতে হইবে । 

সাধারণভাবে সোভিয়েট সংবিধানকে দৃষপরিবর্তনীয় বা অনমনীয় 
বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ইহা একদিকে ব্রাশ শাসনতম্বের যত 
অত নমনীয় না হইলেও মাকিন যুক্তরাষ্্রী বা সুইস শাসনতম্তরের মত 
দূষ্পরিবর্তনীয় নয় । এই সংবিধান সংশোধন করিবার প্রস্তাব ইউনিয়নের 
কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েটের দুই কক্ষের প্রত্যেকাটতেই দৃই- 
তৃতীয়াংশ সদস্যেব ভোটে পাশ করাইতে হয় । কিন্তু একটিমাত্র দলের 
আধিপত্য থাকায় এ পাটির নেতৃত্ব কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করিলে 

প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাওয়া মোটেই দৃক্বহ নয় | 
আবার ইহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব পাশ করান কল্পনাতীত । 
সুতরাং কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্ব ইচ্ছা করিলে সংবিধানের যে কোন প্রকার 

সংশোধন খুবই সহজ | বাহি্যিকভাবে দুম্পরিবতনীয় হইলেও বাস্তবে ইহাকে 
এমমলীয়ই বল৷ যায় । 

(3) যুক্তরাস্্রীয় চরিত্র £ 
সোভিয়েট সংবিধানের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইল ইহার যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র 

এবং ইহার এই যুক্তরাত্ত্রীয় চরিত্রেরও কিছু স্বাতশ্ব্য আছে । 1924 সালের 
সংবিধানের ন্যায় 1936 সালের ট্ট্যালিন সংবিধানও যুক্তরাস্ত্রীয় । পুবেই বল! 
হইয়াছে ইহা সমান অধিকারবিশিষ্ট 15টি “সংযোগী প্রজাতত্” (02102 
ক₹২5001105) অভিহিত অলরাজ্যের ইচ্ছাকৃত সমন্বয়ে গঠিত । প্রতিটি 

বঅজরাজ্যের শ্বতম্্ সংবিধান আছে, উহীর। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আইনসভা) 
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শাসনবিভাগ ও প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে । 

সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও অজরাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট ক্ষমতা- 
বণ্টন করা হইয়াছে ও অনুল্লিখিত ক্ষমতাসমূহ অঙ্গরাজ্যগুলিতে ন্যস্ত কর! 
হইয়াছে । সংবিধানে তাহাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা আছে। 

কোন অঙ্গরাজ্যের আঞ্চলিক সীম! উহার সম্মতি ছাড়া পরিবর্তন করা যায় 
না। এ পর্যন্ত ষে লক্ষণগুলির কথা বলা হইল পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে বিশেষ ভিন্ন নয়। পোতভিয়েট যুক্তরাস্টরীয় ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেঘত্ব 
আছে সেগুলি বিশুদ্ধ যক্তরাষ্ট্রের মৌলনীতির সহিত ঠিক সামগ্রস্যপূণ নয় । 

এগুলি আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব । 

(4) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রানুগতা (1001000018110 06008211577) 2 

সোভিয়েট ইউনিয়নের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইল ইহার অন্তনিহিত একটি 
বিশেষ নীতি যাহাকে আখ্য। দেওয়া হইয়াছে গণতান্বিক কেন্দ্রান্গতা 
(06177০90800 ০900:911507) | কথাটা একটু পরস্পরবিরোধী শুনায় এবং বিরূপ 

সমালোচকরা ইহা অবাস্তব বলিয়াও থাকেন । তাহাদের মতে ইহাতে 
গণতন্ত্রের অপেক্ষা কেন্দ্রের আধিপত্যই অধিক প্রকট | সোভিয়েট নেতাদের 

ধারণা অন্যায়ী ইহার অর্থ হইল এই যে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় আঞ্চলিক 
শালন সংস্থাগুলিকে পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্ুশাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং 
সাথে সাথে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা ব্যাপারেও যথোপযুজ অংশ গ্রহণ করিতে 
দেওয়া হইয়াছে । অবশ্য ইহাও স্বীকৃত যে নিম্রস্তরের সংস্থাগুলিকে উচ্চ স্তরের 
সংস্বাগুনির তত্বাবধান ও সম্মতি সাপেক্ষে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয় 
অধ্ধাৎ অধস্তন সংস্বাগুলি ততটাই স্বাধীনতাবে কাধ করিয়া থাকে যাহাতে 
উদ্ধতন সংস্থার কোন আপত্তির কারণ উপস্থিত না থাকে । উহার আপত্তি 
থাকিলে অধস্তন কর্তৃপক্ষের যে কোন কাধ উচ্চতর সংস্থা নাকচ করিয়া দিতে 
পারে । বাস্তবে এই নীতি কিভাবে কাষকরী হয় বলা খুব শক্ত। সব 
সময়ে ব। সব ব্যাপারেই যে ইহা একভাবে কার্য করে তাহা নয় | উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত ইহা কাজে লাগাইয়া থাকে ও সাধারণত: দৈনন্দিন 
খুটিনাটি বিষয়ে ও স্থানীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, এবং অধস্তন কর্তৃপক্ষ 
এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে | 

(5) নাগরিক অধিকার ও কঠব্যের খতিয়ান £ 

সোতিয়েট সংবিধানের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হইল অন্যান্য অনেক নিখিত 
সংবিধানের ন্যার সোভিয়েট যুক্তরাষ্থ্রে নাগরিকদের জন্য বিস্তৃত মৌলিক 



বর্তমান সোভিয়েট সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমহ 23 

'অধিকারও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, দিও এখানেও সোভিয়েট সংবিধানে 

কিছুটা মৌলিকতা। দেখা যায় | সংবিধানের দশম অধ্যায়ে 118 নম্বর ধার! 
হইতে 129 নং ধারায় মোট 12 প্রকারের মৌলিক অধিকার উল্লেখ করা 
হইয়াছে । 129 নং ধারায় বিবৃত মৌন অধিকারটি অর্থাৎ রাজনৈতিক 

কারণে নির্যাতীত বিদেশীদের আশ্রয় পাইবার অধিকার বিদেশী নাগরিকদের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । মৌলিক অধিকার ছাড়া উক্ত অধ্যায়ে নাগরিকদের জন্য 

চারটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের কথাও উল্লেখ করা৷ হইয়াছে । অধিকার- 

গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল প্রত্যেক নাগরিকের জন্য 

কর্ম সংস্থানের অধিকার | পৃথিবীতে সোভিয়েট ইউনিয়নই সবপ্রথম এই 
ধরণের অধিকার স্বীকার করিয়াছে । মৌ অধিকারের সাথে সাথে 

নাগরিকদের মৌল কর্তব্যের উল্লেখ একমাত্র সোভিয়েট সংবিধানেই দেখা 
যায় | এ বিঘয়ে এই সংবিধানের অনন্যতা। বিশেষ লক্ষণীয় । নাগরিকদের 
মৌল অধিকার বা কর্তব্য তালিক৷ কিন্ত ট্র্যালিন সংবিধানেই সব্বপ্রথমন 

সন্লিবেশিত হয়, পুর্ব সংবিধান দুটিতে উহ। স্থান পায় নাই । ইহার তাৎপর্য 
হইল, তখন রুশ নেতাদের সব সময় প্রতি বিপ্রবের আক্রমণের সম্ভাবন! 
হইতে আত্মরক্ষায় লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল ॥। 1936 সাপ নাগাদ এই 

সঙ্কট একপ্রকার দূর হইয়া নূতন জমান৷ প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্থিতিশীল 
হয় । এজন্য নাগরিকদের বাপক অধিকার দেওয়াতে কোন আশঙ্কার 
কারণ থাকে নাই, কিন্তু নাগরিকদের অধিকার দেওয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রের 
প্রতি নাগরিকদের কতৃব্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং 125 নং 
ধারায় অধিকারগুলিকে একটি বিশেষ শরতাধীন করা হইয়াছে, তাহা হইল 

বাক্-স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা এবং মিছিল 

ও বিক্ষোত প্রদর্শনের স্বাধীনতা প্রভৃতির অধিকার একমাত্র মেহনতি 
মানুঘের স্বাথথে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোরদার করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত 
হইবে অর্থাৎ প্রতিষিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যদ্হৃত হইবে না। এই শর্তটি 
অধিকারগুলির মূল্য প্রায় নস্যাৎ করিয়। দিয়াছে। পশ্চিমী গণতত্রগুলির 
নাগরিক অধিকারের ধারণা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। সোভিয়েট ইউনিয়নে 

অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে অন্যান্য নাগরিক অধিকারের তুলনায় অগ্রাধিকার 
'দেওয়। হয় । 

(6) একদলীয় ব্যবস্থা ঃ 
সোভিয়েট সংবিধানের ঘষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হইল একদলীয় ব্যবস্থার স্বীকৃতি 

স্যাহা পশ্চিমী গণতন্ত্রে রীতি-বিরুদ্ধ । তাছাড়া পশ্চিমী গণতন্বে রাজনৈতিক 
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দল যদিও শীসনযস্ত্র পরিচালনার পিছনে মুখ্যশক্তি হিসাবে কাজ করে 

সংবিধানে উহার কোন স্বীকৃতি থাকে না। রাজনৈতিক দল সেখানে 
সংবিধান ও আইন বহিভূত €০%081958] 204 6008০0105005002081), 

যদিও আইন বিরুদ্ধ নয়। সোতিয়েট বাষ্রে প্রথম হইতেই একদলীয় 

ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়, কেননা ইহার মূল কথা হইল একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব 

এবং অন্য শ্রেণীদের উৎসাদন | প্রথম দুইটি সংবিধানে দলের কোন 

উল্লেখ করা হয় নাই, যদিও একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টকেই কাজ করিতে 

দেওয়া হইত । কিন্তু 1936 সালের সংবিধানে একমাত্র এই দলকেই 

সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া! হইল এবং অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠনের 

অধিকার নিঘিদ্ধ হইল | ট্র্যালিন সংবিধানে 126 নং ধারায় কমিউনিষ্ট পাটিকে 

“সমাজতাদ্বিক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা ও জোরদার করার সংগ্রামে শ্রমিক" 

শ্রেণীর অগ্রণী অংশ হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে (5৪088210 01 006 

01008 01855%) 1 ইহাও বল। হইয়াছে যে সরকারী ও বেসরকারী 

স্তরে মেহনতি মান্ঘদের যত প্রকার সংগঠন আছে তাহাদের মধ্যে এই দলই 

পুরোধা (6005 158010£ ০০76 ০0 ৪11 018210158110105 ০1006 ৮/0110178 

7০০০1৩, ৮০ 90110 ৪0 8129”) এবং শ্রমিকশ্রেণীর ও মেহনতি 

মানুঘদের অন্যান্য অংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আয চেতনাযুক্ত ও 

সক্রিয় নাগরিকদের কাছে এই দলই গ্রহণযোগ্য । পশ্চিমী গণতস্তরগুলিতে 

যে কোন রাজনৈতিক দল জনগণের সংখ্যাধিক ভোটে ক্ষমতাসীন হইতে 

পারে, কোন একটি বিশেষ দলকে রা ক্ষমতার একচেটিয়া অধিকার 

সংবিধানে দেওয়া হয় না। 

€?) ৫প্রসিডিয়াম বা রাষ্ট্রপতিমগ্ডলী £ 
একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান :_-সোভিয়েট সংবিধানের সপ্তম বৈশিষ্ট্য হইল 

ইহাতে একটি বহুসংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্র প্রধানের ব্যবস্থা যাহার নাম দেওয়া 

হইয়াছে প্রেসিডিযর়মি বা সভাপতিমণ্ডলী | ইহা একটি অনন্য ব্যবস্থা | 

ইতিপূর্বে কোন দেশে বা সুইট্জারল্যাও ছাড়া কোন ধনতান্ত্রিক দেশে একাধিক 

সংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্র প্রধানের দৃষ্টান্ত নাই । ষ্ট্যালিন ইহাকে “ইউ, এস্, এস্, 
আর্*এর যৌথ (০০116591) রাষ্ট্র প্রধান বলিয়া বণনা করিয়াছেন | 

শাসন-ব্যবস্থায় অন্যান্য রাষ্ট্রের ন্যায় কোন একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্র প্রধান 

হিসাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা নাই | এই রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব 

এবং অন্যান্য অনেক দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন 'করিয়৷ থাকে । ইহাদের 
মধ্যে একজন সভাপতিত্ব করেন । ইনি অন্যান্য দেশের রাধপতির অনেক 
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আনুষ্ঠানিক কর্তব্য যেমন বিদেশী রাষ্ট্রদূতের স্বীকৃতি দান, জাতীয় 
উৎসবাদিতে পৌরহিত্য করা, রাস্ীয় সম্মান বিতরণ, ইত্যাদি পালন করেন, 
কিন্ত প্রেসিডিয়ামে তাহার কোন বিশেষ মর্ধাদা বা ক্ষমতা নাই। 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয়কক্ষ মিলিত 
ভাবে এই প্রেসিডিয়াম বা রাষ্ট্পতিমণ্ডলীকে নির্বাচিত করিয়া থাকে । 
স্্প্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন স্থগিত থাক! কালে এই সংস্থা স্থপ্রীম 
সোভিয়েটের বহু গুরুত্বপূণ কার্ষ সম্পাদন করিয়া থাকে । বিভিন্ন জাতি- 
গুলির প্রতিনিধিদের হ্বারা গঠিত এই প্রেসিডিয়ামই রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাকে 
দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া থাকে । পসোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মনস্ত্রী- 
পরিঘদ অন্তবতীকালে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকে | সুপ্রীম 
সোভিয়েটের উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে প্রেসিডিয়াম 47 নং 

ধারার ব্যবস্থা অনুযায়ী সুপ্রীম সোতিয়েট ভঙ্গিয়া দেয় এবং পুননির্বাচনের 
বাবস্থা হয়। এখানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে কমিউনিষ্ট পার্টির 
প্রথম সারির নেতারাই প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন ও এইভাবে 
পাটি ও শাঁসনসংস্থার মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপিত হয় ৷ এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে 
আরও বিশদ আলোচন] ঘষ্ঠ অধ্যায়ে করা হইয়াছে । 

(8) ক্ষমতা বিভাজন নীতির বর্জন ঃ 

সোভিয়েট সংবিধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে 
ক্ষমতা বিভাজন নীতি পরিহার কর। হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য 
রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় এই নীতির প্রয়োগ দেখ! যায় । সোভিয়েট 
ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থায় যেহেতু সর্বহারাদের একনায়কতু প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য 
গ্রহণ কর হইয়াছে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমত। একস্থানে কেন্দ্রীভূত কর হইয়াছে, 
উহা হইল কৃঘক মজুর শ্রেণীর মুখপাত্র কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং 
উহার মাধ্যমে সাংবিধানিক কাঠামোর প্রেসিডিয়াম সংস্থায় । সোভিয়েট 
রাষ্্রনীতিবিদূদের মতে ক্ষমতাবিতাজননীতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উপযোগী এই 
কারণে যে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষের কারণে এক 
শ্রেণীর ক্ষমতাতিশয্যের উপর অন্যশ্রেণীর প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার 
প্রয়োজন হয়] কিন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রেণীসংগ্রামের অবসান ঘটানর 
ফলে এরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। এখানে সমথ ক্ষমতা এক 
শ্রেণীতেই ন্যস্ত হইয়াছে এবং ট্র্যালিন সংবিধানে এই নীতিরই প্রতিফলন: 
হইয়াছে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তিন্টি মুখ্য রাষ্ট্র- 
ক্ষমতা আইন-প্রণয়ন, শীসনকার্য ও বিচারকাধ যথাক্রমে সুপ্রীম 2957, 
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মৃন্ত্রীপরিষদ ও সুপ্রীম কোর্টে ন্যস্ত হইয়াছে, এটা মাত্র কার্ষগত (গি10010781) 

বিভাজন | আসলে সংবিধানে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে দেশের 

সমস্ত মেহনতি মানুঘের প্রতিনিধিবিশিষ্ট সোভিয়েটগুলিতে । কাধগত বিভাগও 

সুস্পষ্টভাবে বিভাগ করা হয় নাই । দৃষ্টাস্তস্বরূপে, প্রেসিডিয়াম আইন- 

প্রণয়ন ও শাসনকার্ধ সংক্রান্ত দুই প্রকারের কাধই করিয়া থাকে আব।র 
বিচার বিভাগেরও তদারকি করে । আইন বা বিধি নির্দেশের ব্যাখ্যা যাহা 

অন্য দেশে বিচারালয়ের কার্ধ এখানে তাহা প্রেসিডিয়ামে বতিয়াছে ॥ 

(9) বিচার বিভাগের বৈশিষ্ট্য ঃ 
সোভিয়েট সংবিধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি 

আকর্ণণ কর! প্রয়োজন, তাহ হইল সোভিয়েট বিচার বিতাগের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য যাহা! অন্যত্র দেখা যায় না । এ সম্বন্ধে আমরা স্থানান্তরে বিস্তৃত 
আলোচনা করিব | এখানে শুধু সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার একটা দিক 
সম্বন্ধে বিশেঘ করিয়া বল! দরকার, তাহ! হইল বিচারালয়গুলি সোভিয়েট 
সমাজতান্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্র হিসাবে কার্ধকরী এবং এই উদ্দেশ্য 
হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রের শক্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সোভিয়েট ব্যবস্থাকে 
জোরদার করা । আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল বিচাপতিদের 
নিবাচন প্রথা । সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম, কোর্ট হইতে আরম্ত করিয়৷ সব- 
নিম্ন আদালত (পিপলূষু কোট) পর্যস্ত সবস্তরের বিচারপতিরাই নির্বাচিত 
হইয়া থাকেন | 

(10) নির্বাচনী ব্যবস্থার বশিষ্ট্য ঃ 
সবশেষে, বতমান সোভিয়েট সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 

আলোচনা করা প্রয়োজন তাহা হইল উহার নির্বাচনী ব্যবস্থা (61৩০:0781 
$590570) | আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহার অনেকগুলি নীতি পশ্চিমী গণতম্তরগুলিতেও 
দেখা যায়, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে সেগুলির প্রয়োগে কিছু বিশেঘত্ব 
আছে /। সোভিয়েট সংবিধানে নিবাচনী ব্যবস্থার উপর এতই গুরুত্ব আরোপ 
করা হইয়াছে যে সংবিধানের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে €( একাদশ অধ্যায় ) 
ইহা সম্বলিত হইয়াছে । অন্যত্র সাধারণতঃ ইহা আইন ছার! নিদিষ্ট হইয়া 
থাকে । 

সংবিধানের 134 নং ধারায় বল হইয়াছে, শ্রমজীবী মানুঘদের প্রতিনিধি 
. বিশিষ্ট সকল সোতিয়েটের ( ইউ, এস্, এস্, আর-এর সুপ্রীম সোভিয়েট 

যাহা সর্বোচ্চ সোভিয়েট উহা হইতে শুরু করিয়া, জেলা, নগর ও গ্রামীন 
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'সোভিয়েট পর্যন্ত সর্বস্তরের ) সদস্যগণ নির্বাচকমণ্ডলীর ছারা সার্বজনীম, 
দমান এবং প্রত্যক্ষ ভোটের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে - 
নির্বাচিত হইবে । নিম্বরেখা চিহ্নিত শব্দগুলি বিশেষ তাৎপধপুণ এবং 

ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ( উপরোক্ত ধারাটির সারমর্ হইল প্রতিটি স্তরের সোভিয়েটেই 
শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুঘরাই প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের গঠনে ও উহাদের 
পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকে । অক্টোবর বিপ্রবের পর সোভিয়েট 

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথমদিকে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন হয় নাই | কেননা 
তখনও কিছু শোঘকশ্রেণীর অস্তিত্বহেতু তাহাদের ভোটাধিকার হইতে বন্ধিত 
করা হয় ; কিন্তু 1936 সালের মধ্যে এই শ্রেণীর সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটায় 
নৃতন সংবিধানে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তনে আর কোন বাধা থাকে না, 
সেজন্য এই সংবিধানের 135 নং ধারায় বলা হইয়াছে একমাত্র যাহারা 

আইনগতভাবে উন্মাদ বলিয়া ঘোঘিত হয়, তাহারা ছাড়া অন্য সকল 

সোভিয়েট নার্গরিক আঠার বছর বয়:প্রাপ্ত হইলেই কলগত পার্থক্য, জাতি, 
ধর্ম, লিঙ্গ; শিক্ষা, বাঁসস্বান, সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তিগত বৈধষম্য বা অতীত 

কার্ধকলাপ নিবিশেঘে প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটাধিকার পাইবে । ভোটাধি- 
কারের যোগ্যতার একমাত্র মাপকাটি হইল 18 বছর বয়স অর্থাৎ সাঁবালকত্ব 

এবং এটা মোটেই অযৌক্তিক নয় | কেননা! সাবালক না হওয়া রায় 

ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় আশা করা যায় না। 1945 সাল পর্যন্ত 
কি যুক্তরাষ্ট্ীয় সংবিধানে কি সংযোগী প্রজাতন্তরগুলির সংবিধানে ভোটাধিকার 
ও নিবাচন প্রার্থী হাওয়ার অধিকার বিঘয়ে 18 বছর বয়সসীমা সম্বন্ধে কোন 

পার্থক্য করা হইত না| কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে এই ব্যবস্থার পরিবতন 
করা হয় অর্থাৎ নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়, কেননা 
অনুভব কর! হয় প্রতিনিধির কাষ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করিতে হইলে 
বৈঘয়িক জ্ঞান ও জীবনের অভিজ্ঞতা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন | সুতরাং 

বতমান আইনে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবার বয়সসীমা 
23) সংযোণী রাজ্যগুলির ও স্বয়ংশাসিত প্রজাতত্বগুলির ক্ষেত্রে 21 এবং 

সোভিয়েটগুলিতে 18 নিদিষ্ট হইয়াছে | 
সোভিয়েট ইউনিয়নে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুঘ এবং নারীর মধ্যে 

কোনপ্রকার বৈষম্যের স্থান নাই, বা সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীদের 
মধ্যেও কোন প্রভেদ করা হয় না (13? ও 138 নং ধারা )। সকলকেই 
সমানভাবে ভোটাধিকার দেওয়া হয় । সোভিয়েট নির্বাচনী ব্যবস্থার আর 
একটি বিশেষত্ব এবং কৃতিত্ব হইল ভোটাধিকারের সামা প্রতিষ্ঠা. প্রত্যেক 
নাগরিকেরই একটিমাত্র ভোট এবং কাহারও একাধিক ভেটি নাই। কিনু- 
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ছিপ পূর্বেও বিটেমে কিছু লোকের একাধিক ভোট ছিল বিভিন্ন যোগ্যতার 
ভিত্তিতে । সোভিয়েট ইউনিয়নে তাহা নাই। এই সাম্যের আর একটি 
দিক হইল সকল নিবাচকই সমান যোগ্যতার কারণেই ভোট দেয়। 
£936 সালের সংবিধান প্রতিটি সংস্থায় সমানসংখ্যক অধিবাসীবিশিষ্ট এক 
একটি নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন মাত্র প্রতিনিধি নিবাচনের 
ব্যবস্থা করিয়া এই নীতি সুনিশ্চিত করিয়াছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সোভিয়েট 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোঁভিয়েটের নিয়কক্ষে 300,000 জন নাঁগরিক বিশিষ্ট 

এক একটি নির্বাচনী এলাকা হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিবাচিত 
হয়। অনুক্বপভাবে প্রতিটি স্তরের সোভিয়েটেই এই নীতি অনুসারেই 
নির্বাচন অনুষ্ঠান হয় | যাহার ফলশ্র্ণতি হইল প্রতিটি সোভিয়েট নাগরিকের 
রাষ্ীয় ব্যাপারে সমান মল্য । সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কিন্ত 

খই নীতি অনুস্থত হয় নাই | তখন কৃঘকদের অপেক্ষা! শ্রমিকদের অধিক 

জ্বিধা দেওয়া হইত । নিখিল ইউনিয়ন ও নিখিল কশ সোভিয়েটদের 
কংগ্রেসে শ্রমিকদের 25,000 ভোটার পিছু একজন প্রতিনিধি এবং কৃঘকদের 
1,25,000 ভোটার পিছু একজন প্রতিনিধি দেওয়া হইত | এই পক্ষপাত 
মূলক ব্যবস্থার কারণ শ্রমিকদের সবহারাদের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয় গণ্য 
করা হইত, কিন্তু কৃষকর৷ শ্রমজীবী হইলেও তাহাদের নিজ নিজ জমির 
ম্নালিকানা ছিল। পরে যৌথ খামার প্রচলিত হওয়ার সাথে তাহারাও শুধ 
শরমিকে পরিণত হয় এবং এই' প্রতেদের প্রয়োজনীয়তা লোপ পায় । নৃতন, 
সংবিধানে সেজন্য সমান ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

বতমান নির্বাচন ব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব হইল সকল স্তরের 
সোভিয়েটেই প্রত্যক্ষ নিবাচনের প্রবর্তন €139 নং ধারা )। 1936 
সালের সংবিধান চালু হইবার পুরে কিন্ত শুধুমাত্র শহর (০9) ও গ্রামীণ 
সোভিয়েট সরস্যরাই প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নিবাচিত হইতেন | তাহাদের 
উত্বতন প্রতিনিধিমূলক সংস্থাগুলি পরোক্ষ নিবাচনের মাধ্যমে নিয়ুতন 
সোভিয়েটগুলি কর্তৃক নিবাচিত হইত। ইহার কারণ তখন শোঘক বর্জোয়া 
শ্রেণীর এইসব সংস্থায় অনুপ্রবেশের আশঙ্কা ছিল । কিন্তু 1936 সালে এই 
শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ হওয়ায় এই আশঙ্কা দূর হয় এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন 
প্রবতন হয় | নিবাচন ব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব হইল গোপন ব্যালটে 
ভোটদান (140 নং ধারা )1 প্রথম দিকে হাত তুলিয়া প্রকাশ্যে ভোট 
দেওয়ার প্রথা ছিল একই কারণে অর্থাৎ অবাঞ্চিত শোষক শ্রেণীর লোক 
স্বাহাতে ভোটি দিতে ন! পারে | তাছাড়া অনেক ভোটারই অশিক্ষিত ও 
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নিরক্ষর ছিল । কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হেতু গোপন ব্যালট প্রথা 
চালু করা হইয়াছে । ্ 

উপরে বর্তমান সোভিয়েট নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল 
তাহা হইতে সোভিয়েট সমাজতাস্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিনিধি সংস্থা নির্বাচনে শ্রম- 
জীবীদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু এই 

অংশ গ্রহণ শুধু ভোটদানের ব্যাপারেই নিবদ্ধ মনে করিলে ভুল হইবে । 
সোভিয়েট গণতন্ত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হইল যে শ্রমজীবী 
মানুঘেরাই সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে | তাহারাই প্রার্থী মনোনক্পন 
করে, ভোটদান করে, ভোটগণনা করে এবং নির্বাচনী অভিযানের সমস্ত 
ব্যয়ভার রাষ্ট্রই বহন করে | পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে এই ব্যয় প্রার্থীরা এবং 
রাজনৈতিক দলগুলি বহন করে, যেজন্য ধনী প্রার্থীদেরই বিশেষ সুবিধা, 
হয় | 

নির্বাচনী ব্যবস্থার আরও দুইটি বিঘয় সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন-_ 

প্রার্থী মনোনয়ন ও রি-কল 0২৪০৪11) বা প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার | 

সংবিধানের 141 নং ধারায় বলা হইয়াছে নিবাচন প্রার্থী মনোনয়নের 
অধিকার দেওয়া হইল শ্রমজীবীদের সংগঠন ও সমিতিগুলিকে, কষিউনিষ্ট 
পাটি সংস্বাগুলিকে, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যুব সংঘ ও সাংস্কৃতিক 
সমিতিগুনিকে | কোন সোভিয়েটের সদস্য (৫600) হইবার জন্য 

মনোনয়ন পাওয়া খুব সন্নানের ব্যাপার । নির্বাচনী এলাকার শ্রমজীবিগণই 
উপঘুক্ত লোকদের মনোনয়ন গ্রহণ করিতে রাজী করায়, মনোনয়ন প্রারথী 
এ বিষয়ে অগ্রণী হয় না। নির্বাচন অভিযানে প্রার্থী মনোনয়ন হইল প্রথম 
পদক্ষেপ । অভিযান চাঁলাইবার জন্য সংশিষ্ট এলাকার শ্রমজীবীদের লইয়৷ 
একটি নিবাচলী কমিশন (9150081 ০010710199107) গঠিত হয় | ইহাতে 

কোন সরকারী কর্মচারী থাকে না। সারা দেশে অসংখ্য কমিশন গঠিত 
হয় এবং নির্বাচনী অভিযানে লক্ষ লক্ষ উদ্যোগী করমী সক্রিয়ভাবে অংশ 
গ্রহণ করে । ইহাদের মধ্যে থাকে কারখানার মজর, অফিস কর্মচারী, 

পার্টি কর্মী ও বুদ্ধিজীবীরা । এজন্যই সোভিয়েট নিবাচন এত নিরুপদ্রবে 
সম্পন্ন হয় এবং বেশী ভোটার ইহাতে অংশ গ্রহণ করে | সোভিয়েট সরকার 
ও কমিউনিষ্ট পার্টির যুক্ত প্রচেষ্টার ফলে জনসাধারণ রাজনৈতিক কার্যে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে উদ্বদ্ধ হইয়াছে | সাধারণ মানুঘের অজ্ঞতা, 
নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের ফলে এবং তাহাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও- 
অর্থনৈতিক মান উদ্নয়নের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে । সোভিয়েট রশিল্পায়- 
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সার্বজনীন ভোট শুধু সংবিধানের পৃষ্ঠাতেই লিখিত থাকে নাই, ইহা আক্ষরিক 
অবর্থ বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে । বর্তমানে শহর ও গ্রামগুলির 

সোভিয়েট নির্বাচনে শতকরা৷ 999 জন ভোটার অংশগ্রহণ করিয়া থাকে, 
যাহা কোন পশ্চিমী গণতন্ত্রের সম্ভব হয় না। কিন্ত সোভিয়েট 

রাষ্ট্রে নির্বাচনের সাথে নির্বাচকমণ্ডলী রাজনৈতিক তৎপরতা অন্ততঃ 
সোভিয়েট সদস্যদের কাধ্যকাল পর্যস্ত স্তন্ত থাকে না, সাধারণতঃ অন্যত্র 
যেরুপ হয় । যে কোন সোভিয়েটের সদস্যকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হয় যে 

তিনি তাহার ক্রিয়াকলাপের জন্য যাহারা তাঁহাকে নির্বাচন করিয়াছেন 
তাঁহাদের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য | তাহাকে সময়ে সময়ে নিবাচক 

মণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া তাহার এবং সংশ্লিষ্ট সোভিয়েটের কাধ্যাবলীর 

রিপোর্ট দিতে হয়, তাহাদের প্রশ্ের উত্তর দিয়া সন্তষ্ট করিতে হয়। যে 
অদস্য, নির্বাচকমণ্ডলী যে নীতি ও কার্যক্রম ব্বপায়িত করার জন্য তাহাকে 
নির্বাচিত করিয়াছে তাহা হইতে বিচ্যুত হন বা কোন হীন আচরণ 

করেন তাহাকে প্রতিনিধিত্ব হইতে অপসারিত হইতে হয় । সংবিধানের 

142 নং ধারায় প্রত্যেক ডেপুটির উপর তীহার ও সংশ্রি্ট সোভিয়েটের 
কাজের বিবরণ দেবার দায়িত্ব আরোপ কর। হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে 

কোন সময় নির্বাচকদের অধিকাংশের সিদ্ধান্তে আইনসিদ্ধ প্রণালীতে কোন 

ডেপুটিকে অপসারণ করা যায় । বিভিন্ন সোভিয়েট, প্রতিনিধি অপসারণ 
সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিয়াছে | শুধু কাগজেই ইহ! সীমাবদ্ধ থাকে নাই, 

বিভিন্ন সোভিয়েট হইতে এই প্রণালী প্রয়োগ করিয়া বহু ডেপুটিকে অপসারিত 
করা হইয়াছে । 

সোভিয়েট সংবিধানের অনেকগুলি অভিনব ও নানাভাবে উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্যের উপরে আঘলাচনা করা হইল । সোভিয়েট রাষ্রী এবং ইহার 

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে অনেকটা 
ভিন্ন ধরণের তাহা সংবিধানের উল্লিখিত বেশিষ্ট্যগুলি হইতেই প্রতীয়মান 

হইবে । সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র । এই রাষ্ট্রে 
একদিকে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা] হইয়াছে এবং ইহারই পাশাপাশি 

মানুঘকে সর্বপ্রকার শোঘণ হইতে মুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছে । সোভিয়েট 

রাষ্রে নাগরিকদের যে সমস্ত মৌলিক অধিকার প্রদান করা হইয়াছে তাহার 
মধ্যে কর্মসংস্থানের অধিকার পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা । 
সর্বশেঘে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত 
হইয়াছে । অঙ্গরাজ্য ইউনিয়ন ব্লিপাবৃলিকগুলিকে যুজরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইবার অধিকার একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নেই স্বীকার করা হইয়াছে | 
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সোভিয়েট সংবিধানের দশম অধ্যায়ে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও 
কর্তব্যের তালিকা অন্তভুক্ত করা হইয়াছে । লিখিত সংবিধানে নাগরিকদের 
জন্য মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা একটি অতি প্রচলিত প্রথা । মৌলিক 
অধিকার ভোগের ভিতর দিয়৷ নাগরিক তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন 
করিতে সমর্থ হয় | মৌলিক অধিকার সব রাষ্টে একই প্রকারের হয় না। 
রাষ্ট্রের সমসাময়িক সামাজিক, অনৈতিক ও রাষ্্রনৈতিক কাঠামোর উপর 
মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি ও গুণগত মান নির্ভর করে । এই কারণেই 
সোভিয়েট ইউনিয়নে মৌলিক অধিকারগুলির ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ 
বৈচিত্র্য লক্ষ কর! যায় যে সম্বন্ধে আমরা প্রসঙ্গাস্তরে আলোচন৷ করিয়াছি । 

তাহাদের মধ্যে যেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি নিয়ে বিবৃত 
হইল 2-- 

(1) অধিকার ও কর্ভব্য নিবিড়ভাবে জড়িত ঃ 

সোভিয়েট রূশিয়ায় অধিকারভোগের সহিত কতব্য পালনের বাবস্থাও 
রাখা হইয়াছে । সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে অধিকার ও কর্তব্য 
অঙ্গা্গঈীভাবে জড়িত রহিয়াছে | কাল মার্কস্ বলিয়াছেন,_-“'কতব্য ছাড়া 
অধিকার থাকিতে পারে না 1” সোৌভিয়েট সংবিধান এই উক্তির স্বাক্ষর 

বহন করে । অন্যান্য দেশে সংবিধানে নাগরিক অধিকারের আবৃত্তি 

থাকিলেও নাগরিক কর্তব্যের উল্লেখ থাকে না ;: সোভিয়েট সংবিধানের 

বৈশিষ্ট্য হইল যে, অধিকারের সহিত কতব্যেরও উল্লেখ করা হইয়াছে শুধু 
তাহাই নয়, নাগরিক কর্তব্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । 
এখানে অধিকারের প্রশ নাগরিকের ইচ্ছাধীন | কেহ ইচ্ছা করিলে উহা 
দাবি করিতে পারে নাও করিতে পারে * কিন্তু নাগরিক কতব্য পালন 

বাধাতামূলক, ইচ্ছাধীন নয় । কেননা এগুলি রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা 
তথা উহার নাগরিকদের স্থার্থরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় । আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হইল এখানে কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য মৌলিক যাহা 
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সংবিধানের ধারায় নিয়মিত, আবার কতকগুলি গৌণ যাহা দেশের সাধারণ 

আইনের ছার প্রতিচিত | 

(2) অর্থ নৈতিক অর্ধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ঃ 
অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির তুলনায় সোভিয়েট ইউনিয়নে অর্থনৈতিক 

ও সামাজিক অধিকারের উপর বেশী. জোর দেওয়া হইয়াছে । কারণ 

সোভিয়েট র্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন অর্থনৈতিক অধিকারের মাধ্যমেই 
অন্যান্য অধিকার অর্জন কর। সম্ভব হয়। এ সম্পর্কে ট্র্যালিন বলিয়া- 
ছিলেন-_-'“একজন বেকার ব্যক্তি যে তাহার শ্রমশক্তি কাজে লাগাইতে পারে 

না এবংক্ষন্ণিবৃত্তি করিতে পারে না তাহার আবার ব্যঞ্তিগত স্বাধীনতা কি? 
ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই সার্ক হইতে পারে যখন শোঘণ নিল হয়, 
বেকারি, নিপীড়ন ও ভিক্ষাবৃত্তির অবসান হয় এবং যখন যে কোন মুহূর্তে 
কাহারও বাসস্থান ও জীবিক। হারাইবার আশঙ্কা না থাকে |” এজন্যই 
সোভিয়েট সংবিধানে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার (91511 20৫ [0০911607081 

1121)05) অপেক্ষা অর্থনৈতিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়] হইয়াছে এবং 

সংবিধানে মৌলিক অধিকার ও কতব্যের অধ্যায় শুরু হইয়াছে কর্মসংস্থানের 
অধিকার দিয়], তাহার পর বলা হইয়াছে বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার, 

বাদ্ধক্যে বা অসুস্থ অবস্থায় ভরণপোঘণ প্রভৃতির কথা । 

(3) ব্যক্তির অধিকার জমষ্টির উল্লয়নের ভিভর সম্ভব 
হইয়াছে 2 

পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রেই বিশেষ করিয়া পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে 
ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য বিশেঘ ব্যবস্থা সংবিধানে লক্ষ করা যায় | 

অপরপক্ষে সোভিয়েট সমাজতাস্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় শ্রেণী সংগ্রাম ও 
উৎপাদনের সমস্ত উৎসের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটাইয়। রাষ্ট্রে 
একমাত্র কৃঘক ও শ্রমিক শ্রেণীর 'একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে রাষ্ট্র ও ব্যজির 
স্বার্থের মধ্যে সংঘ লোপ পাইয়া অভিন্নতা স্থাপিত হইয়াছে কমিউনিষ্টদের 

মতে সমাজতান্ত্রিক সমাজে অধিকার ও কর্তব্যের অভিন্নতা নাগরিকদের সত্য. 

কারের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে । সেখানে জাতি, ভাঘ।, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুঘ নিবিশেছে 
প্রতিটি .মানুঘের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য 

সম্পূণ সমান ঘোঘিত হইয়৷ থাকে । কেহই কোন বিশেষ সুবিধাভোগী হয় 

মা, যেটা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শুধু কাগজ কলমেই থাকিয়৷ যায় । সোভিয়েট 
স্বাষ্টটের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যগুবি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থদূচ করার 



344... বিদেশী রাষ্ট্রুছের শাসনব্যবস্থা-_সোভিয়েট ইউনিয়ন 
ক্কন্যই নিয়োজিত। 1936 সালের সংবিধান অধিকারের ক্ষেত্রে সকলের 
সাম্য নিশ্চিত করিয়াছে এবং এগুলি যাহাতে মেহনতি মান্ঘের স্বার্থে ও 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অটট রাখিতে ব্যবহৃত হয় এবং এমনভাবে ব্যবহার 

না হয় যাহাতে এগুলি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে সেজন্য যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । | 

4) প্রতিটি অধিকার রক্ষার জন্য উপায়ের ব্যবস্থা ই 
সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিক অধিকার বাবস্থার ইহও একটি বৈশিষ্ট্য 

যে প্রতিটি অধিকারের বিবৃতির সাথে সাথে তাহা কাঁধকরী করার উপায়ও 
বিবৃত হইয়াছে, যাহা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অথবা অন্য কোন পশ্চিমী দেশের 
সংবিধানে দেখা যায় না| সংবিধাম প্রণেতারা এরূপ রক্ষাকবচের 

প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন, কেননা তাহাদের মতে এগুলি 

ছাড়। শুধু অধিকারগুলির বিবৃতি অর্থহীন ও অসার হইয়া পড়ে । 
ইহাদের বিভিন্ন ধরণের রক্ষাঁকবচের ব্যবস্থা আছে--রাজনৈতিক, আইনগত, 

অধ্ধনৈতিক ও মতাদর্শগত | রাজনৈতিক রক্ষাকবচ হইল সোভিয়েট সমাজ- 

তাপ্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মেহনতি মানুঘদের সর্বময় কর্তৃত্ব, যাহা সোভিয়েট 
নাগরিকদের অধিকারগুলিকে বাস্তব রূপ দেয়। আইনগত রক্ষাকবচ হইল 

এই যে সোভিয়েট আইন ব্যবস্থায় যাহারা নাগরিক অধিকারগুলি এমন- 

ভাবে ব্যবহার করিবে যাহাতে মেহনতি মাঁনুঘদের স্বার্থ বা সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা ব্যাহত হয় তাহার৷ দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে । 

অর্থনৈতিক রক্ষাকবচ হইল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিব্যবস্থা ও উৎপাদনের 

মৌলিক হাতিয়ারগুলি ও উপায়সমূহকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করা । 
তাহাদের মতে এইগুলির ব্যক্তিগত মালিকানাই হইল সমাজে অর্থনৈতিক 

বৈঘম্য ও শ্রেণী সংঘর্ধের উৎপত্তির কারণ যাহার পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক 

অধিকার অস্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে । আদর্শঘটিত রক্ষাকবচ হইল সোভিয়েট 
রাষ্ট্রে একমাত্র মার্কস লেনিন দৃষ্টিভঙ্গী ও কমিউনিষ্ট জীবনচর্ধার প্রচলন 
এবং এজন্য সমাজতাগ্ত্রিক ব্যবস্থা জুদূঢ় করিবার শ্রমিকশ্রেণীর হাতিয়ার 
হইল কমিউনিষ্ট পার্টি, যাহাকে 126 নং ধারায় উক্ত শ্রেণীর সকল রকম 
সংগঠনের অগ্রণী বলিয়] স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং এই পার্টিই একমাত্র 
বৈধ রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে | এছাড়া নাগরিকদের 
সকল বেধ অধিকার ও স্বাররক্ষার দায়িত্ব সংবিধান প্রকিউরেটর জেনারেলের 
(0:০০012601 9606181) দপ্তরের উপর ন্যস্ত, হইয়াছে যাহার সংবিধান 

নিদিষ্ট কর্তব্য হইল ইহা দেখা যেসকল মগ্রক, সকল সরকারী বিভাগ; 



সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও ধর্তব্য 9ধ5 

ও কর্মচারী এবং সকল নাগরিক যথাষথ আইন মানিয়া চলে এবং এই 
তত্বাবধানের জন্য সংবিধানে তাহাকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ৮ 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও». 

কতব্যের বিবৃতি একটি মামুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র নয়। 

5) লমাজ ও ব্যক্তির স্বার্থের সমন্ধ় ঃ 
সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিক অধিকার ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য 

হইল যে সেগুলিকে মেহনতি মানুঘের স্বার্থের সহিত সাঁমঞ্জস্যপূন হইতে 
হইবে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হইবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দৃট়ীকরণ | 
সংবিধান প্রণেতাদের মতে সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থার ব্যক্তি ও সমাজের 

স্বার্থের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না । কোন ব্যক্তি তাহার 
অধিকারগুলি এমনভাবে ব্যবহ'র করিবে না যাহাতে সমাজের শ্বাথ ক্ষণ্ণ 
হইতে পারে । এ দূয়ের মিলন একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই ঘটিতে 
পারে । ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্ত ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের মধ্যে প্রায়ই 
বিরোধ দেখা দেয়। 

(6) রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ঃ 
সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার- 

বিশেঘ করিয়া অর্থনৈতিক অধিকারগুলি কাধকর করিতে রাষ্ট্রের সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ প্রয়োজন হয়, যেমন শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের 

জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদিতে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারগুলি এবং 

কর্তব্যগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই ফলশ্রনতি, আবার উহার 

অধীনও বটে । 
সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার ও কতব্য সমূহের উপরে বণিত 

বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন এগুলি সম্বন্ধে, 
বিস্তারিত আলোচনা করিব । 

মৌলিক অধিকার দমুহ্ন ( 7010091067065] 7২181715 ) ১ 

সোভিয়েট সংবিধানে নিয়বোক্ত বিতিন্ন প্রকারের অধিকার বিব্ত 

হইয়াছে । 
অধিকারগুলি হইল £ (৫) কর্মের অধিকার, (2) বিশ্রাম ও অবসর 

ভোগের অধিকার, (3) পীড়িত ও অকর্মণ্য অবস্থায় এবং বৃদ্ধবয়সে ভরণ- 
পোষণ পাইবার অধিকার, (4)..শিক্ষুর অধিকার, (5) পুরুষের সহিত, 
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জান্দীর সমান অধিকার, (6) সকল নাগরিকের সমান অধিকার, (৫7 
বিবেকের স্বাধীনতা, গির্জার সহিত রাষ্ট্রের ও বদ্যাণ১2 সম্পর্কচ্ছেদ ও 
ধনোপাসনার স্বাধীনতা এবং ধর্মের বিরোধী প্রচারকারষের অধিকার, (8) 

বাকৃ-স্বাবীনতা, মুদ্রণ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতি, সম্মেলন; 
মিছিল ও বিক্ষোভ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা, (9) রাজনৈতিক কম- 

তৎপরতা ও সংগঠনের উদ্দেশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যুবসংঘ, 
প্রভৃতি সংস্থা গঠনের অধিকার, ৫10) ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থাৎ আদালতের 
আদেশ ব্যতীত গ্রেপ্তার না হওয়ার অধিকার, (1) নাগরিকদের বাস- 
“গৃহের নিরাপত্তা ও চিঠিপত্রের গোপনীয়ত৷ রক্ষার অধিকার, (12) কয়েক- 
€শ্রেণীর বিদেশী নাগরিকদের রাজনৈতিক আশ্রয় পাইবার অধিকার--এই 
শ্রেণীগুলি হইল, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা, বৈজ্ঞানিক কর্মতৎপরতা বা জাতীয় 
মুক্তি সংগ্রামের জন্য নির্যাতীত ব্যক্তিগণ । 

৫৫) কর্মের অধিকার ( ২18) ৮9 ০1) 3 

সোভিয়েট সংবিধানের 118 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে নাগরিকদের 
কমে নিযুক্ত হইবার অধিকার আছে । ইহার অর্থ হইল কর্মক্ষম ও কর্ম 
করিতে ইচ্ছুক নাগরিকদের কাজ পাইবার নিশ্চিত অধিকার এবং কাজের 
পরিমাণগত ও গুণগত মানের ভিত্তিতে মজরি পাইবার অধিকার | লক্ষণীয় 
যে পৃথিবীতে সোভিয়েট ইউনিয়নই সর্বপ্রথম এই ধরণের মৌলিক অধিকার 
তাহার নাগরিকদের প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে | যে সব কারণের জন্য 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে এই প্রকারের অধিকার স্ষ্টি করা সম্ভব হইল 
সংবিধানে তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে । বল! হইয়াছে যে এই কর্মের 
অধিকার নিশ্চিত করার মূলে হইল জাতীয় অর্থনীতিতে সমাজতন্বের প্রতিষ্ঠা, 
'সোভিয়েট উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমানৃয় অগ্রগতি, অথনৈতিক সঙ্কট সম্ভাবনা 
দূরীকরণ এবং বেকারির বিলোপসাধন । ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে যেখানে 
শিল্পে আধুনিকীকরণ বা নূতন কোন যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে বেকার সমস্যার 
উদ্ভব হয় সোভিয়েট রাষ্ট্রে উপরোক্ত সমাজতান্ত্রিক পরিকল্লিত ব্যবস্থাদি 
গ্রহণের ফলে বেকার সমস্যার সন্মুখীন হইবার সম্ভাবনা থাকে না। 
12 নং ধারায় সোভিয়েট ইউনিয়নে “যে কোন কাজ করিবে না সে 
আহারও করিবে না” (86 %%0 010 1106 50110 10101)01 510911 175 

৪8৫) এই নীতি অনুসারে কাজকে প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিকের পক্ষে কতব্য 
59 সন্মান্নের বিষয় বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে ।' 



(সোভিষেইউ খংবিধাছে ঝগরিবাদর মৌলিক অধিক ও বর্বর 36? 

(2) বিশ্রাম ও ভবনের অধিকার (8588৮ €০ 2৩ ৪৬ 
৪/০)13) 2 

সংবিধানের 119 নং ধারায় সোভিয়েট নাগরিকদের বিশ্রামের ও 
অবকাশের অধিকার বিবৃত হইয়াছে । যাহাতে শ্রমিকশ্রেণী বিশ্রাম ও 
অবসর ভোগ করিতে পারে সেজন্য সাধারণ শিল্প শ্রমিক, অফিসের কমী ও 
পেশাগত কমীঁদের ক্ষেত্রে কাছের সময় দৈনিক ? ঘণ্ট। ধা করা হইয়াছে 
অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য কাজের ক্ষেত্রে দৈনিক 6 ঘণ্টা এবং ততোধিক কষ্ট- 
সাধ্য কাজে দৈনিক 4 ঘণ্টা নিদিষ্ট করা হইয়াছে । ইহা ছাড়া শিল্প শ্রমিক 

ও উপরোক্ত অন্যান্য শ্রমিকদের বৎসরে দই সপ্তাহ হইতে চার সপ্তাহ পবস্ত 

সবেতন ছুটি দেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যাহাতে শ্রমিকরা অবসর যাপন 
করিতে পারেন সেজন্য রাষ্রের বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক স্বাস্থ্যনিবাস, 
অবসর ভবন ও ক্লাব প্রভৃতি নির্মাণ করা হইয়াছে । 

(3) পীড়িস্ত বা অকর্মণ্য অবস্থায় ও বার্ক্যে ভরণপোষণের 

সোভিয়েট সংবিধানে প্রদত্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হইল বৃদ্ধ 
বয়সে এবং অকরণ্য অবস্থায় ভরণপোষণ পাইবার অধিকার। (120 নং 

ধারা ) এই অধিকারকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য রাস্্রীয় ব্যয়ে শিল্প শ্রমিক 

ও অন্যান্য শ্রমিকদের প্রয়োজনে ব্যাপক সামাজিক বীমার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে ॥। ইহ। ছাড়! শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ও বহু সংখ্যক 
স্বাস্থ্য নিবাসের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে । বার্ধক্যে সামাজিক বীমার মাধ্যসে 

ভাতার (6179102) ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে । উহা বেতনের তারতম্য ও 

কাজের প্রকৃতি অন্যায়ী ধাষ হয়। পেন্সনভোগীর মৃত্যু হইলে তাহার 
পরিবারের নাবালক কর্মক্ষম নন এমন পোঘ্যদেরও ভাতা দেওয়া হয় । যে 
সব কর্মী বিপজ্জনক কাজ করিতে দুধটনায় সম্পূর্ণ, অংশিক বা সাময়িকতাবে 
কার্যক্ষমতা হারান তাহাদের দুরধটনার প্রকার অনুযায়ী পেন্সন দেওয়া 
হয় | 

(4) শিক্ষার অধিকার (২1510 0 50008110) 2 

সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিকদের শিক্ষার মৌলিক অধিকার স্বীকৃত 
হইয়াছে (121 নং ধারা)। বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক ভাবে অষ্টবর্ধব্যাপী 
সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে | ব্যাপকভাবে সাধারণ মাধ্যমিক 
কারিগরী বিদ্য| ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং বিদ্যালয়, বাস্তবজীবন ও উৎপাদনের 
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মধ্যে যোগাযোগের ভিত্তিতে বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । কর্মরত শ্রমিকদের সুবিধার জন্য নৈশ বিদ্যালয় ও পত্র 

যোগে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রসার সাধিত হইয়াছে । শিক্ষার বিস্তারের 

উদ্দেশ্যে সকল বিদ্যালয়েই শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে । ইহা 
ছাড়া সরকারী সাহায্যে বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়গুলিতে আঞ্চলিক 
ভাঘায় শিক্ষাদানের আয়োজন কর! হইয়াছে । সর্বোপরি রাশ্্রীয় খামার ও 

যৌথখামারে নিযুক্ত কৃঘি কর্মীদের জন্য অবৈতনিক কারিগরি, বৃত্তিমূলক 
ও কৃঘিবিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে! শিক্ষার উপর এতখানি 

গুরুত্ব আরোপ করার অন্যতম কারণ হইল সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে 
করেন ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যতিরেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়িয়া 

তোল! সম্ভব নয় । শিক্ষার প্রসার একদিকে সোভিয়েট নাগরিকদের রাজ- 
নৈতিক চেতনা ও কর্ন তৎপরতা দদ্ধি করে, অন্যদিকে ইহা উৎপাদন 
বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় । প্রাকৃবিপ্রব 
যুগে করশিয়ার শিক্ষার গুণগত ও পরিমানগত অবস্থার সহিত তুলনা 
করিলে ও বিগ্রবোত্তর যুগে শিক্ষার অগ্রগতি লক্ষ করিলে বিস্মিত হইতে 
হায় । যেখান 1914-15 শিক্ষাবর্ষে সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয় ও কারিগরি 
শিক্ষার কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল 1,80,000 বর্তমানে এঁ সংখ্যা হইয়াছে 
80 লক্ষ । জারের আমলে কুশিয়ার জনগণের দৃই-তৃতীয়াংশ নিরক্ষর ছিল, 
কিন্ত বিপ্রবের অব্যবহিত পরেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য একটি ডিক্রি 
জারি করা হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই নিরক্ষরতা সম্পূণভাবে 
বিদূরিত হয়| 1970 সালের প্রারন্তে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 
মোট 80 লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিতে থাকে । অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে রূশিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট কর্মষঙ্জের মাধ্যমে শুধু যে নিরক্ষরতাই' দূর 
করিয়াছে তাহা৷ নয় বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সার বিশে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে |? 

(5) নারীর সমানাধিকার 3 

সংবিধানের 122 নং ধারায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বস্তরে পুরুঘের সহিত 
নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই 
সমান অধিকার ও মর্যীদা স্বীকৃত হইয়াছে । উল্লেখ করা যাইতে পারে 
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“যে জারশাসিত রূশিয়ার নারীর প্রায় কোন অবিকারই ছিল না। তাহারা 
পণ্য সামগ্রীর মতই গণ্য হইত। সংবিধানের উক্ত ধারায় মাতা ও শিশুদের 
স্বার্থ যথাযথ রক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যেমন বহু 
সম্তানের জননী বা অবিবাহিত অবস্থার যাহারা জননী হয় তাহারা রাষ্ট্রের 
সাহায্য পায় । শেঘোক্ত,শ্রেণীর সন্তানদের তার রাষ্ট্র গ্রহণ করে যাহা অন্য 
কোন রাষ্ট্রে দেখ! যায় না। অস্তঃসত্বা অবস্থায় সবেতন ছুটি দেওয়া 
হায় | রাষ্ট্রের বায়ে বহু প্রসূতিসদন, শিশুভবন, কিগারগার্টেন বিদ্যালয় 
পরিচালিত হয় । যে সব কাজ কঠিন শ্রমসাধ্য বা যাহাতে বিপদের আশঙ্কা 
বেশী সে রকম কাজে নারী ও শিশুদের নিয়োগ করা নিষিদ্ধ । একই 
প্রকারের কাজে নারী ও পুরুঘের বেতনহার সমান | পুরুঘদের ন্যায় নারী 
কমীদেরও বিশ্রাম, অবসরযাপন সামাজিক বীমা ও শিক্ষার ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছে । 

(€) সাম্যের অধিকার (181 10 18989115) £ 

সোভিয়েট সমাজতাম্িক যুক্তরাষ্ট্রে 123 নং ধারায় জাতি, বর্ণ ও স্ত্রীপুরুঘ 
নিবিশেঘে সকল নাগরিকদের অর্থনৈতিক, রাষ্্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং 
সমাজ জীবনের বিভিন্ন স্তরে সাম্যের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । জাতি 
কিংবা বর্ণের ভিত্তিতে এই সব অধিকার এবং স্থুযোগ সুবিধার কোন 

প্রকার বাধা বা সংকোচ স্পষ্ট বা কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের 

লোকের বিশেঘ সুবিধাদানের প্রচে£্া আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 
সোভিয়েট সমাজে নাগরিকের স্থান নিরূপণ হয় কাজ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে 

সম্পত্তি, জাতি বা ক্লগৌরবের ভিত্তিতে নয় । কেহ জাতি ব৷ বর্ণ বিছবেঘ 

ও ঘৃণ। স্ষষ্টির প্রয়াস করিলে তাহা আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ । সকল 
নাগরিকের সমান অধিকার ব্যবস্থা সম্বলিত ধারাটির লঙ্ঘন সোভিয়েট রাষ্ট্রে 

একটি গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এই অধিকারটির 
তাৎপর্য হইল প্রত্যেকটি নাগরিকের কাজ, বিশ্রাম, অবকাশ, শিক্ষা, বাধক্যে 

বা অসুস্থ ও অকর্মক্ষম অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান । 

এ ছাড়া প্রত্যেকটি সোভিয়েট নাগরিক জাতি ও স্ত্রী-পূরুঘ নিবিশেঘে যে 
কোন রাষ্ট্রীয় সংস্থায় নির্বাচিত হইবার বা যে কোন সরকারী পদে নিযুক্ত 
হইবার অধিকারী | 

প্) বিবেক এবং ধর্মীয় স্বাধীনত। 3 
সোভিয়েট যুজরাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষ বাস করিয়৷ থাকেন। 
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সকল নাগরিকই' যাহাতে তাহাদের নিজ নিজ ধিবেক ও ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী 
_ৰাস করিতে পারেন সেজন্য সংবিধানের 124 নং ধারায় ধর্মকে রা্ঘস্্ 

ধ্ববং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে । নাগরিক- 

দের নিজ বিবেক অনুযায়ী ধমীয় উপাপনার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে । 
ইহার সহিত নাগরিকদের ইচ্ছামত ধর্ম বিরোধী প্রচারকার্ধ চালাইবার 
অধিকার ও স্বীকৃত হইয়াছে । ইহার ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি সম্পূর্ণ 
ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্টে পরিণত হইয়াছে । ইহার অর্থ হইল রাষ্ট্র কোন 
ধর্মকেই রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ব৷ সাহায্য দেয় না, যেমন ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত 
চার্চকে করা হয় । তবে সাধারণ মানুঘ নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী কোন 
ধর্ম মতে বিশ্বাসী হইয়া উহার নির্দেশিত উপাসনা অনুষ্ঠানাদি বিনা বাধায় 
করিতে পারিবে । আবার যাহারা ধর্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক তাহাদেরও 
নিজ মত প্রচারের স্বাধীনতা থাকিবে । 

ইহার পর সংবিধানের 125 নং হইতে 128 নং ধারাগুলিতে ফে সব 
স্বাধীনতার উল্লেখ কর হইয়াছে সেগুলি যে কোন উদারনৈতিক গণতন্ত্রের 

সংবিধানে দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অনুরূপ হইলেও 
সোভিয়েট ইউনিয়নে এগুলির তাৎপধ ও কুপায়ণে কিছু পার্থক্য দেখা যায় । 
নিযে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল | 

(8) বাকৃ-স্বাধীনভা। জন সমাবেশ করিবার অধিকার ও সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীনতা £ 

125 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রের সমাজতাধিক বনিয়াদকে দৃঢ় 
করিবার উদ্দেশ্যে এবং মেহনতি মানুষের স্বার্থে আইনের ছারা নিম়ুলিখিত 

অধিকারগুলিকে নিশ্চিত করা হইবে,-(ক) বাক্যের স্বাধীনতা, খে) 
সংবাদপত্রের ও মুদ্রনের স্বাধীনতা, (গ) সমাবেশ ও জনসভার স্বাধীনতা, 
(ঘ) মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার স্বাধীনতা | এইসব অধিকার যাহাতে 
নাগরিকগণ যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারেন সেজন্য রাষ্র নাগরিকদের 
সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিবে । এই উদ্দেশ্যে 

শ্রমিকশ্রেণীর হস্তে মুদ্রান্ত্র, প্রয়োজনীয় কাগজ, সরকারী বাড়ী, পথঘাট, 
যানবাহনের সুবিধা এবং অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করিবার সুযোগ 

দেওয়া হইয়াছে । লক্ষণীয় যে উপরোক্ত স্বাধীনতাগুলির উপর একটি 
তাৎপর্ষপূণ শত আরোপ করা হইয়াছে ; শর্তটি হইল “এগুলি এমনভাবে 
প্রয়োগ করিতে হইবে যাহাতে মেহনতি মানুঘের স্থার্থরক্ষা হয় এবং রাষ্ট্রের 
সমাক্গতানত্রিক বুনিয়াদ দৃঢ় হয় 1” শুধ তাহাই নয় এই শর্ত পালিত, 
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হইতেছে কিনা তাহা বিচার করিবার ভার পশ্চিম্ী গণতন্ত্রের ন্যায় নিরপেক্ষ 
স্বাধীন আদালতকে দেওয়া হয় নাই, দেওয়। হইয়াছে শাসনযন্ত্ের পরিচালকদের _ 
অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাদের হস্তে | সুতরাং ইহাদের মতে ষাঁহারা 
মেহনতি মানুষের স্বার্থরক্ষা বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করিতে তৎপর 
নয় বলিয়া বিবেচিত হইবেন সোভিয়েট ইউনিয়নে এপ ব্যক্তিদের কোন 
স্বাধীনতাই থাকে না এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিবিধান এমন কি 
অপসারণও (11951990101) হইয়া! থাকে | ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে | 

এজন্য পশ্চিমী গণতন্বাদশীদের মতে সোভিয়েট সংবিধান বনিত এই 
স্বাধীনতাগুরি মূল্যহীন ও অসার | কিন্তু সেখানে যাহার] এ শর্তের অধীনে 
অর্থাৎ পার্টি-নিদিষ্ট মূলনীতির (99৫ 110) কাঠামোর মধ্যে এগুলি প্রয়োগ 
করিতে চান রাষ্ট্র তাহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ স্থবিধার ব্যবস্থা করিয়া 
দেন । যেমন বক্ততা দিবার বা! জনসভা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বাড়ী, 
সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মুক্রীষত্্র ও কাগজ সয়বরাহ, মিছিল, 
সমাবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করার জন্য পথঘাট ও যানবাহনের ব্যবস্থা ঘা 
হয় । সরকার এগুলির ব্যবস্থা না করিয়া দিলে অধিকাঁরগুলি ব্যবহার করাই 
চলে না। পশ্চিমী গণতন্ত্রে কিন্ত রাষ্্রশক্তি নাগরিকদের এক্সপ কোন 
বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে না । নাগরিকদের নিজেদেরই, 

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হয় । 

(9) সষষিতি ও সংঘগঠন করিবার অধিকার £ 
সংবিধানের 126 নং ধারায় এই মৌলিক অধিকারটিকে অন্তু করা 

হইয়াছে । এই অধিকারের মাধ্যমে সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকদ্দের' 
সাংগঠনিক উদ্যোগ ও রাজনৈতিক তৎপরতাকে সজীব ও উন্নত করিবার 
অধিকার স্বীকৃত হইরাছে । নাগরিকর! ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি 
প্রভৃতি গণপ্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইয়া থাকেন । 

দেশের নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ করিয়) শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতি কৃষক ও. 
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা কর্মঠ ও রাজনৈতিক দিক হইতে 
সচেতন তাঁহারা স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টিতে সং্ঘবছ 
হইয়া থাকেন । সংবিধানে এই দল সম্পকে বলা হইয়াছে ষে ইহা মেহনতি. 

মানুঘদের পুরোগামী বাহিনী হিসাবে কমিউনি&ই সমাজ গঠনের সংথামে 
উদ্যোগী এবং মেহনতি মানুঘদের সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রকাক্ের 
সংগঠনের পুরোধা সংস্থা | পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে ল্য 
কোন রাজনৈতিক দলের অভিনব লাই 1 সংষদীয় গণজমিক শাসন-াবস্থার 
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যে বিরোধী দল দেখিতে পাওয়া] যাঁয় সোভিয়েট সমাজব্যবস্থায় তাহার স্থান 
সাই । পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে একটি দল থাকার ফলে সোভিয়েট 
সমাজব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক চিন্তা ভাবনা সঠিকতাবে গড়িয়া উঠিতে 

"পারে না। 

00) বিনা বিচারে আটক আ। হইবার অধিকার £ 
সংবিধানে 1271 নং ধারায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্বীকৃতি দওয়া 

হইয়াছে । এই অধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা 
হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে কোন আদালতের সিদ্ধান্ত অথব। প্রকিউরেটরের 
অন্মতি ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক কর] চলিবে না, অবশ্য 

সোভিয়েট আইনতঙ্গকারীরা এই অধিকারের আওতায় আসিবে না | 

(11) বাসভবনের নিরাপত্ত। ও পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষার 
৩ 
০৫ 

128 নং ধারায় নাগরিকদের বাসভবনের নিরাপত্তা ও পত্রালাপের 

গোপনীয়তার অধিকার স্বীকার কর! বইয়াছে ! নাগরিকদের ব্যক্তিগত 
জীবনে যদি কোন সরকারী কর্মচারী অন্যায় জুলুম বা বে-আইনী আচরণ 
করেন তবে এই অধিকারের বলে নাগরিকগণ এ সব অত্যাচারের হাতি 

হইতে রক্ষা পাইবেন । তবে এসব অধিকারই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অগ্রাধিকার 

স্বীকার করিয়া বহাল থাকে । রাস্ীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে এগুলি নিশ্চিত- 

লূজ্বিত হইতে পারে | 

পূর্ব বণিত দুইটি অধিকার (বিনা বিচারে আটক না হইবার অধিকার 
ও বাস ভবনের নিরাপত্তা ও পত্রালাপের গোপনীয়ত৷ রক্ষার অধিকার ) সম্পর্কে 

সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে যথেষ্ট বিরূপ আলোচনা হইয়াছে । বলা হইয়াছে 

সংবিধানে এগুলি স্বীকৃতি হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি অসার । এগুলি 
শুধু কমিউনিষ্ট পার্টির কটর সমর্থকদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ; কিন্তু যখনই 
কেউ পার্টি নিদিষ্ট মতাদর্শ (981 11709) হইতে ভিন্ন মতি পোঘণ প্রকাশ 
করিবেন তখনই তিনি এই অধিকার দৃটি হইতে বঞ্চিত হইবেন। এরপ 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করিবার অন্মতি কোন সোভিয়েট আদালত বা 

প্রকিউরেটর জেনারেলের কাছে আদায় করা মোটেই দুর নয় কেননা 
তাহার। নিরপেক্ষ নন, বরং পার্টির একনিষ্ঠ সমর্ক । তাছাড়া যেহেতু 
রাষ্্রীয় নিরাপত্তায় যে কোন অধিকার হরণীয় এবং কাহারও মতপ্রকাশে 

-স্বা কাধকলাপে রাস্্রীয় নিরাপত্তার হানি হইয়াছে কিনা তাহ] বিচার করিবার 
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"কোন সম্পূণণ নিরপেক্ষ ব্যবস্থা নাই, নাগরিকদের এই অধিকারগুলি আদৌ 
সুরক্ষিত বা নিশ্চিত নয়। স্বনামধন্য রুশ লেখক সলঙৃঝেনিটসিনূ, 
(415%20001 90121061010557) তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাহার - 

বিতকিত এবং বন্ধন প্রচারিত “গুলাগ্ আকিপেলেগো” (05158 

4১1001০198০) নামক গ্রন্থে যে চিত্র অগ্ষিত করিয়াছেন তাহা এই ব্যাখ্যাই 
সমন করে । 

(12) রাজনৈত্তিক আশ্রয় পাইবার অঞ্ছিকার (818৮ 9 
89 1। ) ১ 

মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে উল্লিখিত 129নং ধারাটি বিশেষ 

তাৎপযপূর্ণ। এই অধিকার অন্য রাষ্ট্র হইতে আগত নির্যাতিত নাগরিকদের 
জন্য সণ্রক্ষিত হইয়াছে । যে সমস্ত বৈদেশিক নাগরিক মেহনতি মানুঘের 
স্বাথরক্ষার জন্য অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিম্বা জাতীয় 

মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত থাকার কারণে নিগৃহীত হইয়াছেন তাহাদের সকলের 
জন্যই সোভিয়েট রাষ্রে আশ্রয় ও অন্যান্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা স্বীকৃত 
হইয়াছে । পরাধীন অবস্থায় ভারত এবং অন্যান্য দেশ হইতে বছ 

নিধাতীত নাগরিক সোভিয়েট রাষ্ট্রে আশ্রয় পাইয়াছেন এবং নানাভাবে 
সাহাষ্য পাইয়াছেন । 

উপরে বণিত নাগরিক অধিকারগুলি ট্ট্যালিন সংবিধানের “নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য” শীঘক অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে। এগুলি 

ছাড়া সংবিধানের অন্যত্র বণিত আর দইটি গুরুত্বপূণ অধিকার সম্বন্ধে এই' 
প্রসঙ্গে উল্লেখ কর। প্রয়োজন | সে দুইটি হইল,--(1) ব্যক্তিগত সম্পত্তির 

অধিকার ও (2) সাব্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার ও নিব্বাচিত হইবার 

অধিকার | বর্তমান সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্পষ্টভাবে 

স্বীকৃত হইয়াছে । সংবিধানের প্রথম অধ্যায়াটিতে তিন প্রকারের সম্পত্তির বিষয় 
বলু। হইয়াছে, _বাস্ীয় সম্পত্তি, সমবায়সংস্থা ও যৌথখামারের সম্পত্তি ও 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি । প্রথমটি বণিত হইয়াছে 6 নং ধারায়, দ্বিতীয়াট 7 ও 
৪ নং ধারায় ও তৃতীয়টি 9 ও 10 নং ধারায় । 9নং ধারায় বল৷ হইয়াছে 

যদিও সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতাম্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই -প্রীধান্য, 
কৃঘক ও কাকুশিল্পীদের এককতাবে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান আইনের স্বীকৃতি 
পাইবে যদি অবশ্য এগুলি নিজশ্রমে চালান হয়, অন্যের শ্রম না খাটাইয়া 1 
10 নং ধারায় বলা হইগ্লাছছে যে আইন লিমোক্ প্রকারের ধনসম্পতিগুত্তিতে 

23 
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নাগরিকদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার স্বীকার করিবে,--শ্রম দ্বারা 
অঞ্জিত আয় ও জঞ্চয়। বাসগৃহ, উদ্যানসমেত বাসগৃহের জন্য জমিখণ্ড, 
গৃহস্থালি ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দ্রব্য ও আসবাবপত্র এবং এইসব 
ব্যজিগত সম্পত্তিতে নাগরিকদের উত্তরাধিকারের অধিকারও স্বীকৃত হইবে । 
অজুতরাং দেখ! যাইতেছে সোভিয়েট নাগরিকদের যথেষ্ট পরিমান ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি তোগে আইনত: কোন বাধা নাই, যদি সেগুলি নিজ শ্রমস্থার। 
অজ্জ্িত হয় কিন্তু অন্যের শ্রমদ্বারা অজ্জিত সম্পত্তি তোগ করা নিষিদ্ধ | 

এছাড়া ?নং ধারায় বল! হইয়াছে যৌথখামারে একটি গৃহস্থ যৌথ- 

কৃঘিলব্ধ আয় ছাড়াও নিম্রোক্ত সম্পত্তিগুলির অধিকারী হইবে,-ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি হিসাবে এবং পরিবারের ব্যবহারের জন্য গৃহসংলগ্র একখণ্ড জমি 
এবং পরিবারের প্রয়োজনমত স্বতন্্ কৃঘিকর্ম্বের জন্য গৃহ, পশু, হাসমগাঁ 
ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি | 

প্রাপুবয়ক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকার ও নির্বাচিত হইৰার 
অধিকার : 

পৃব্রেই বলা হইয়াছে বিভিন্নস্তরের রাষ্ট্রশক্তির সংস্থাগুলিতে যথা 

ইউনিয়ন, ইউনিয়ন রিপার্রিক, স্বয়ংশাসিত রিপান্সিক ইত্যাদির জুপ্রীম 
সোভিয়েটগুলিতে নিব্বাচন হইয়া থাকে সাব্জনীন, সমান 6ও প্রত্যক্ষ 
ভোটের ভিত্তিতে । সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যন অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক, 
জাতি, ধন্প, স্রীপুরুষ, শিক্ষা, বাসস্থান, সামাজিক উদ্ভব, সম্পত্তিগত মধাদ! 
ইত্যাদি নিব্বিশেষে--সকল নাগরিকের প্রতিনিধি নিব্বাচনে ভোটাধিকার 
আছে, একমাত্র যাহারা উন্মাদ সাব্যস্ত হয় তাহার! ছাড়া । আবার অন্যন 

তেইশ বৎসর বয়স্ক উক্তপ্রকার নাগরিকদের সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম 
সোভিয়েটে নিব্বাচিত হইবার অধিকার স্বীকৃত! প্রত্যেকটি নাগরিকের 

একটিমাত্রই ভোট থাকে এবং সকল প্রতিনিধিপদপ্রার্থীরা সমান সুযোগ- 

সুবিধার ভিত্তিতেই নিব্বাচনে অংশ গ্রহণ করে | 

নাগরিকদের মৌল কর্তব্যসমূহ্ (2 000910167769] 2)00825 01 01026709 ) 

পৃৰের্বই উল্লেখ করা৷ হইয়াছে যে সোভিয়েট সংবিধানে নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকারের সহিত অবশ্যপালনীয় কয়েকটি কর্তবোরও ব্যবস্থা 
রাখা হইয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা অধিকার ও কর্তব্যকে পৃথক 
তাবে চিন্তা করেন নাই। এই দুইটির মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক 
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রহিয়াছে তাহা তীহারা উপলব্ধি করিয়াছেন । প্রকৃতপ্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক 
কাধক্রমকে সফল করিতে হইলে নাগরিকদের প্রকাস্তিক সহযোগিতা এবং 
নিজ নিজ কর্তব্য পালন একান্তভাবে আবশ্যক | সংবিধানে মোট চার- 

প্রকার কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে । সেগুলি হইল নিম়ব্প £ 

(ক) সংবিধান ও আইন মানিয়। চলার কর্তব্য : 

130 নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিককে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
সংবিধানের নির্দেশে এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য আইনগুলি যথাযথভাবে পালন 
করিতে হইবে | ইহা ছাড়া প্রত্যেক নাগরিককে শ্রম বিনিয়োগের 
ক্ষেত্রে নিয়মশৃঙ্খলা পালন, সততার সহিত সামাজিক কর্তব্যপালন এবং 
সমাজতান্িক সমাজের নিয়মকানুনগুলি শ্রদ্ধা করিতে হইবে । সোভিয়েট 
রাষ্রে ব্যক্তির স্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে কোন বিরোধের স্থান নাই । 
উহার] অবিচ্ছেদ্য | তীহারা মনে করেন রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মানিয়। চলিলেই 

প্রত্যেক নাগরিকেরই কল্যাণসাধন সম্ভব | সমাজতান্বিক সমাজে 

শ্রমিক শ্রেণীকে সমাজতত্রবাদের আদর্শে উহ্দ্ধ হইতে হইবে, নতুবা 
ন্যুনতম সময়ে সব্্বাধিক উৎপাদনের যে সমাজতম্বের লক্ষ্য প্রণ তাহা 
কর। সম্ভব হইবে না। সোভিয়েট রাষ্ে কাজকে অবশ্যকর্তব্য এবং 
সম্মানের বিষয় বলিয়া মনে করা হয় | “যে কাজ করিবে না, সে আহারও 
করিবে না” সোভিয়েট রাষ্রের এই সূত্রটি শ্রমসংক্রাস্ত নিয়মশুঙ্খলার 

একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। 

(খ) সমাজতান্ত্রিক সাধারণ জম্পন্তি রক্ষার কর্তব্য (980980810176 
৪70 10711101715 [0681)110 ১০9০1981896 001961 ) £ 

13] নং ধারায় বল! হইয়াছে যে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইল 

সমাজতাঘ্িক সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা, কারণ 
ইহাই হইল সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার ভিত্তি, দেশের সম্পদ ও শক্তির 

উৎস এরং সকল মেহনতি মানুঘের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি উৎস | সেজন্য ষে 
সমস্ত ব্যক্তি এই সমাজতান্বিক সাধারণ সম্পাঁ র ক্ষতিসাধন করিবে 

তাহাদিগকে জনগণের শক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। সমাজতাঘিক 
সম্পত্তির রক্ষণ বলিতে রাষ্ট্রীয়, স্মবায়ভিত্তিক, ও যৌথখামার সংস্থাগুপ্রির 
সুষ্ঠু পরিচালনা বুঝায় যাহাতে নেহনতি মানুষদের সাঁব্বিক বৃদ্ধি সাধন 
সম্ভব হয় । | | 
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(গ) লার্ধ্বজনীন সামরিক কর্তব্য, 00705059] 1৮11]162ান্ 9975106) £ 

সংবিধানের 132 নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের জন্য আইন দ্বার। 
বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক কর্তব্যপালনের কথ বলা হইয়াছে । অবৈতনিক 
ভাবে সামরিকবাহিনীতে যোগদান করা সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকদের 
পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। কমরেড লেনিন বলিয়াছিলেন “মজুর এবং কৃঘকদের 
ক্ষমতা জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেশীর দস্যুদের হাত হইতে রক্ষার জন্য 
আমাদের একটি শক্তিশালী লালফৌজের প্রয়োজন ।” তাহার এই বাণীই 
তাহার উত্তরস্রীরা রাষ্ট্রের সংবিধানে এবং আইনে বপাস্তরিত করিয়াছেন । 
আবশ্যিক সামরিক কর্তব্য সম্বলিত আইন 1939 সনে গৃহীত হয় । ইহাতে 
বলা হয় ধন্ব, জাতি, বণ, শিক্ষা প্রভৃতি নিবিশেঘে সকল পুরুঘ নাগরিককে 
সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়া সামরিক কর্তব্য বাধ্যতামূলক ভাবে পালন 
করিতে হইবে । 19 বৎসর বয়সে সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীতে 
যোগ দিতে হয় এবং দৃই হইতে চার বৎসর সামরিক কর্তব্য সমাধার পর 
সাধারণতঃ 50 বৎসর বয়স পর্য্ত যুদ্ধের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সংরক্ষিত 
( 7২957%৩ ) অংশে তালিকাভুক্ত রাখা হয় | পুথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের ইহাই রক্ষাকবচ বলিয়া মনে করা হয় এবং লালফৌজে যোগ 
দেওয়া সোভিয়েট নাগরিকদের একটি অতি সম্মানজনক কর্তব্যক্ূপে 
গণ্য হয় । 

(ঘ) মাতৃভূমির প্রতিরক্ষা! (1)916006 01101)6 19101571870 1 

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য হইল দেশের 
প্রতিরক্ষার ভার গ্রহণ করা । এই কারণে মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাপঘাতকতা 
করা, আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করা, দেশের সৈন্যবাহিনী ছাড়িয়া শত্রশিবিরে 
যোগ দেওয়া, রাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে দূবর্বব করা এবং গুপ্তচর প্রভৃতি 
কাজকে জঘন্যতম অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহার জন্য 
আইনে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা আছে । 1950 সনের একটি আইনে 

এসব ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডই বহাল রাখা হইয়াছে, যদিও 1947 সনের একটি 
ডিক্রিদ্বারা৷ সোভিয়েট ইউনিয়নের মৃত্যুদণ্ড তুলিয়৷ দেওয়া হয়। 

উপরে বণিত নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলিকে বিঘয়বস্তর দিক 
হইতে চারটি শ্রেণাতে ভাগ করা যায়, (1) সামাজিক-অধনৈতিক 

(9০০1০-5০০০০121০) অধিকার সমূহ, (2) সামাজিক রাজনৈতিক 
(5০০০-১০111091 ) অধিকার ও ্বাীনতা সমূহ, (3) ব্যদ্িগত জনি 

*ও স্বাধীনতা সমূহ এবং (4) মৌল কর্তব্যসমূহ | 
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প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল, কর্মের অধিকার, বিশ্রাম ও অবসরযাপনের 
অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, শিক্ষার অধিকার | 

দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল,-__সাব্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ও 
নিক্বাচিত হইবার অধিকার, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা গঠনের অধিকার, 
বাক্ম্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও মুদ্রনের স্বাধীনতা, সভা ও সমাবেশের দ্বাধীনতা, 
পথমিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্বাধীনতা, ইত্যাদি । 

তৃতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল,_ব্যন্তিগত সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা, বাসভবনের নিরাপত্তা, চিঠিপত্রের গোপনীয়তার অধিকার, 

বিবেকের স্বাধীনতা, ধন্মীয় উপাসনার ও ধর্শবিরোধী প্রচারের 

স্বাধীনতা | 

চতুর্থ শ্রেণীর দৃষ্টান্ত হইল,__সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের নিরদের্শি 
ও আইনসমূহ মানিয়া চলার কর্তব্য, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিরক্ষার কর্তব্য, 
সাবর্বজনীন সামরিক কর্তব্য ও মাতৃভূমি প্রতিরক্ষার কর্তৃব্য। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েট ইউনিক়নে ০০০ 
মৌলিক অধিকারসমূহ্র তুলনামূলক আলোচন! : 

যদিও উপরে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে নাগরিক অধিকার 
ও কর্তব্যের আলোচন৷ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে পশ্চিমী গণতন্ত্গুলির সংবিধানে 
সম্বলিত অধিকারসমূহ হইতে উহাদের পার্ধক্য যথাস্থানে উল্লেখ করা 
হইয়াছে তবুও আমেরিকার বজ্তরাষ্রের সংবিধানে যে সব নাগরিক 
অধিকার বিবৃত হইয়াছে সেগুলির সহিত একটু সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক 
আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বিশেষতঃ যেহেতু এই দুই 

দেশের বাষ্রব্যবস্থা একপ্রকার বিপরীতধন্মী বলা চলে । 
এই অধ্যায়ের প্রারস্তেই বলা হইয়াছে যে কোন দেশের সংবিধানে 

প্রতিশ্ত মৌলিক অধিকারগুনির প্রকৃতি ও গুণগত মান নির্ভর করে 
রাষ্ট্রের সমসাময়িক সামাজিক, অথনৈতিক ও রাষ্্রনৈতিক কাঠামোর উপর 
এবং সংবিধান রচনাকালে প্রচলিত রাজনৈতিক মতবাদ ও ধ্যানধারণার 
উপর। যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলির সহিত সোভিয়েট 
সংবিধানে বিবৃত অধিকারগুনির তুলনা করিলে উক্তিটির উপযোগিত৷ প্রকট 
হইবে | যদিও দুইটি সংবিধানের অধিকারসমহের তালিকাতে কতকগুলি 
সাধারণ দফ! লক্ষিত হয়, যেমন বাকৃম্বাধীনতা, মুদ্রন ও সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতা, সভা ও সমাবেশের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনঅ, বাসভবনের 

এপস পপ ২২২২ শি 



৬, বিদেশী রা্ট্রসসুহের শাসনব্যবস্থা-_-সোভিয়েট ইউনিয়ন 

নিরাপত্তা ও চিঠিপত্রের গোপনীয়তার অধিকার, বিবেকের স্বাধীনতা 
ইত্যাদি, কিস্ত আমরা পুবের্বই দেখিয়াছি এগুলির তাৎপর্য এবং ব্যবহারিক 
প্রয়োগ সোভিয়েট ইউনিয়নে, যুক্তরাষ্ট্র সমেত পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলি হইতে 
স্বতন্্। সোতিয়েট ইউনিয়নে এগুলির উপর একটি বিশেষ শর্ত 
আরোপ করার দরুণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের দৃষ্টিতে এগুলি অসার 
প্রতীয়মান হইবে । শর্তটি হইল,_“এগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে 
এমনতাবে যাহাতে মেহনতি মানুষের স্থার্থরক্ষা হয় এবং রাষ্ট্রের সমাজ- 
তান্ত্রিক বুনিয়াদ দৃঢ় হয়, এবং শর্তটি পালিত হইতেছে কিনা তাহা 
বিচার করিবার ভার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় নিরপেক্ষ স্বাধীন আদালতের উপর 
দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হইয়াছে শাসকগোঠীর হস্তে অর্থাৎ কমিউনিট 
পাটির নেতাদের হস্তে । ইহাদের মতে যাহারা মেহনতি মান্ঘের স্থার্থ- 
রক্ষা বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করিতে উৎসাহী নন বলিয়া 
বিবেচিত হইবেন তাহাদের কোন অধিকারই স্বীকৃত হয় না, এক কথায় 
বল৷ যায় সোভিয়েট ইউনিয়নে তাহাদের কোন স্বানই নাই। অধিকার- 
গুলি সম্পকে দুই রাষ্ট্রের নেতাদের ধারণার পার্থক্যের মূল কারণ হইল 
উভয়ের ভাবাদর্শের (1062108% ) মৌলিক পার্থক্য । যুক্তরাষ্্রী ও অন্যান্য 
পশ্চিমী গণতন্ত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুঘের অস্তিত্ব ও তাহাদের স্বার্থের 
সমন্বয় বিধানের সম্ভাবনা সমাজব্যবস্থায় স্বীকার করিয়া লুওয়া হয়| 
সোতিরেট নেতারা কিন্তু এই ধারণা সম্পর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাদের 
াষ্্ব্যবস্থায় মেহনতি শ্রেণী ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর স্থান নাই। 
কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের পথে একটি ধাপ, যাহাকে 
সব্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতন্র বলিয়৷ বর্ণনা করা হয়। সুতরাং 
এ রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতত্ব্য বা ব্যকিগত অধিকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন স্বার্থ- 
সংধাতের প্রশ্ন ওঠে না। অপর পক্ষে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান 
রচনা কালে একটি 9111 ০? [২1870 বা অধিকার সনদের অন্তর্ভ-ক্তির 
জন্য যে আন্দোলন গড়িয়া ওঠে তাহার মুলে দেখা যায় রাষ্টরকর্তত্বের 
অপব্যবহারের সম্ভাবনার সংশয়, ওপনিবেশিক যুগে তিজ্ত অভিজ্ঞতায় যাহার 
উৎপত্তি । সুতরাং এগুলির প্রকৃতি মূলতঃ নেতিবাচক (29880159 ) | 
ব্যক্তির জীবনে কয়েকটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের হস্তক্ষেপের সীমারেখা 
নিদ্বেশই 811 ০? 71805 এর প্রধান উদ্দেশ্য | 1789 সালে ফিলাডেলফিয়া 
কনভেনসনে গৃহীত খসড়া সংবিধানে একত্রিত 8111 7২18৪ বলিয়া কোন 
অনুচ্ছেদ .নাই, যদিও বিক্ষিগুভাবে কতকগুলি অধিকার সম্বলিত ছিল ; 
কতকগুলি 1791. সালে দশটি সাংবিধানিক সংশোধনে. অস্ততুজ হয়, 
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আবার অনেকগুলি বিভিন্ন রাজ্যের (80258) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত । 
এ ছাড়াও অনেক অধিকার “কমন ল” । সাধারণ চিরাচরিত আইন ) এ 
নিহিত | সামগ্রিকভাবে একত্রিত 9111] ০৫ [২15 যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় 
সংবিধানে নাই, যেমন আছে সোভিয়েট সংবিধানে অথবা ভারতীয় 
সংবিধানে বা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তার জার্মীন ভাইমার ( ড/01081 ) 
সংবিধানে । বরং যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের নবম সংশোধনে স্পষ্টভাবে বল! 
হইয়াছে সংবিধানে বিবৃত কতকগুলি অধিকার এমনভাবে ব্যাখ্যা কর! 

হইবে না যাহাতে জনগণের রক্ষিত অন্যান্য অধিকার ক্ষন না হয়। 

“জনগণের রক্ষিত অধিকার” বলিতে “0910191 10815 বা “মাঘের 
সহজাত অধিকারের” ধারণার ইঙ্গিত করা হইতেছে | যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান 
প্রণেতারা বছল পরিমাণে ইংরাজ দার্শনিক লক্ ও ফরাসী মনীধী 

মণ্টেস্কোর ( 1401116508190 ) রাজনৈতিক চিস্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত 

হইয়াছিলেন | সংবিধানে নাগরিক অধিকারসমূহের বিবৃতির পশ্চাতে 
লকের “মান্ঘের সহজাত অধিকার” ও “সরকারের ক্ষমতার সীমিতকরণ' 
এই দুই ধারণার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাছাড়া লকের জীবন ও 
সম্পত্তির অধিকারের অলজ্ঘনীয়তার ধারণারও প্রভাব দেখা যায়। এগুলিই 
যক্তরাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার তিত্তি ও রক্ষণশীলতার দুর্গ রচন৷ 
করে। অপরপক্ষে সোভিয়েট সংবিধান রচয়িতারা মাকসীয় মতবাদে 
অনুপ্রেরিত হইয়া ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ধ্বংসন্তুপের উপর সমাজ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হন | কাজেই তাহাদের 
নাগরিক অধিকারের ধারণা একমাত্র মেহনতি শ্রেণীর স্বার্থ ও সমাজ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ়মূল করিতে প্রতিশ্তত । এই মৌলিক পাথক্য হেতু, 
সোভিয়েট সংবিধানে যে মৌলিক অধিকারসমূহের কয়েকটি বৈশিষ্ট সম্বন্ধে 
উপরে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে তাহ! যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায় না, 
যেমন অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে নিবিড় সংযোগ, অর্থনৈতিক অধিকারের 

উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, ব্যক্তির অধিকার সমষ্টির উন্নয়নের 
কাঠামোর অন্ততুক্তি, প্রতিটি ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার উপায়ের ব্যবস্থা, 
ইত্যাদি । আবার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এমন কতকগুলি নাগরিক 
অধিকার বিবৃত হইয়াছে যেগুলি সোভিয়েট সংবিধানে স্থান পায় নাই, 
'যেহেতু তাহাদের উপযোগিতা অনুভূত হয় নাই, যেমন [01১62070060 
গড়া অন্য সকল প্রকার গুরুতর অপরাধের জুরির সাহায্যে বিচার হওয়ার 
'অধিকার, নাগরিকদের অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার বা বহন করিবার অলঙজ্ঘনীয় 

অধিকার, কাহারও গৃহে কি শাস্তি ব কি যুছ্ধের সময়ও গৃহস্বাসীর 
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সম্মভি ছাড়া এবং আইনে নিদ্দিষ্ট বিধান ছাড়া কোন সৈনিককে রাখিতে 
না দেওয়ার অধিকার, যথাযথ আইনের পদ্ধতির (৫6 7:999$$ ০$ 

1৪ ) মাধ্যম ছাড়া কাহাকেও জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত 

করা যাইবে না এই নীতি, জনস্বার্থে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ন্যায্য 
ক্ষতিপূরণ ব্যতীত লওয়া যাইবে না- ইত্যাদি । 

এক কথায় বলা যায় যে দুই রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও 
রাষ্্ীনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে দূই সংবিধানে বিব্ত 
অধিকারগুলিকে ঠিক সমপধ্যায়তুক্ত বলা যায় না, যদিও আপাত: দৃষ্টিতে 
তাহা প্রতীয়মান হয় না । | 
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পঞ্চম অধ্যায় 

সুপ্রীম দোভিয়েট 
(৯00016706 ১০৮8০1 01 6. ৯. ১. |.) 

সোভিয়েট সংবিধানের 30 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে অুপ্রীফ 

সোভিয়েট হইল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তির সবেবাচ্চ সংস্থা (216059 

01:88 06 50815 790%15110 01)৩ 0.9. 5. 1২.) 1 সংবিধানের তৃতীয় 
অধ্যায়ে 30 নং ধারা হইতে 56 নং ধারা পধান্ত সুপ্রীম সোভিয়েট এবং 
প্রেসিডিয়ামের গঠন, পরস্পরের সম্পর্ক এবং ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী বর্ণনা 

করা হইয়াছে | ইহাঁও উল্লেখযোগ্য যে এই সংস্থা (সুপ্রীম সোভিয়েট ) 
একদিকে সমগ্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসাবে কাজ করিয়া থাকে, 
অন্যদিকে ইহা রাষ্ট্রের মূলনীতি নিদ্ধারণ এবং বিভিন্ন সংস্থাকে হ্্টি 
করিয়া রাষ্্র পরিচালনার ক্ষেত্রে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 

থাকে । 

গঠন £ মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ন্যায় সোভিয়েট কেন্দ্রীয় 
আইনসভা (স্ুুপ্রাীম সোভিয়েট ) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট | কক্ষ দূইটি হইল যথা- 
ক্রমে--(1) ইউনিয়নের সোভিয়েট (9০16. ০? (106 00100) ও (2) 

জাতিপুঞ্জের সোভিয়েট (9০০৮ ০1 ৪1928110765 ) | ইউনিয়নের 
সোভিয়েট হইল সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রথম কক্ষ । সমগ্র সোভিয়েট 
ইউনিয়নের প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর প্রত্যক্ষ ও গোপন ভোটের ছারা এই 
কক্ষের সদস্যরা নিব্বাচিত হইয়া থাকেন | প্রতি তিন লক্ষ তোটার 
পিছু একজন প্রতিনিধি (ডেপুটি ) নিব্বাচিত হন (34 নং ধারা )। 
1969 সালের এক বিবরণীতে দেখা যায় ইউনিয়নের সোভিয়েটের সদস্য 
ধ্যা হইল 767 জন । প্রপঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারত- 

বর্ষের লোকসভার (নিমকক্ষ ) সদস্সংখ্য। হইল 525 জন 1 লোকসভার 

সদস্যরাও প্রত্যক্ষ ভোটে জনসাধারণ কর্তৃক নিব্বাচিত হইয়া থাকেন । 

জান্তিপুঞ্জের তলাভিয়েউ (5০16৫ ০1 1২861071811065 ) 

ইহা ক্প্রাম সোভিয়েটের দ্বিতীয় কক্ষ | বিভিন্ন জাতি ভিত্তিতে 

গঠিত অঙ্গরাজ্যগুলি হইতে এই কক্ষে প্রতিনিধি আসিয়া থাকেন । 

. * গরবন্র লোকসভার সভ্যসংখ্যা দীড়াইবে 542. (9626635350৩ 29, 296৯, 



362 বিদেশী রাষ্্রসমূহের শাসনব্যবস্থা- সোভিয়েট ইউনিয়ন 

ইহার নিব্বাচন পদ্ধতিও নিম্ন কক্ষের ন্যায় প্রত্যক্ষ ভোটে । অঙ্গরাজ্য- 

গুলি নিমুলিখিত হারে প্রতিনিধি নিব্বাচিত করে,_-আয়তন ও জনসংখ্যা 

নিবিশেষে প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাব্রিক হইতে 32 জন করিয়া প্রতিনিধি 
প্রত্যেক স্বাতন্ধ্যসম্পন্ন ( 48০00201055 ) রিপান্সিক হইতে 11 জন করিয়া, 
প্রত্যেক স্বাতন্র্যসম্পন্ন অঞ্চল (4১000019999 চ২০৪1০0 ) হইতে ১ জন 
করিয়া এবং প্রত্যেক জাতীয় এলাকা ( 81008] 4১:5৪ ) হইতে এক 
জন করিয়া প্রতিনিধি নিব্বাচিত হন (35 নং ধারা ) উল্লেখ করা যাইতে 
পারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে প্রতিট অঙ্গরাজ্য আয়তন, জনসংখ্য। 
নিব্বিশেঘে সমসংখ্যক' প্রতিনিধি অর্থাৎ দূইজন করিয়া নিব্বাচন করে । 
সেখানে উচ্চকক্ষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের সমান মধাদা স্বীকৃত। সেনেটের 
গঠন যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে এবং প্রতিনিধি সভার গঠন জাতীয় 

নীতির ভিত্তিতে । সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জাতিগুলির স্বার্থ ছিতীয় 
কক্ষের মাধ্যমে প্রতিফলিত হইয়াছে । সুপ্রীম সোতিয়েটের এই কক্ষ 
সোভিয়েট ইউনিয়ন যে একটি বহজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র তাহারই' স্বাক্ষর বহন 
করে। এই কক্ষের সদস্যসংখ্যাও নিদ্দিষ্ট নয়, 650 এর কাছাকাছি 
হইয়া থাকে । সুপ্রীম সোভিয়েটের বিপুল সংখ্যক সদস্যই কমিউনিষ্ট 
পার্টি হইতে নিব্বাচিত হন, অবশিষ্টরাও পাঁটিভুক্ত না হইলেও পাটি 
অনুমোদিত হান | 141 নং ধারা অনুসারে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই 
নিকর্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারে, এছাড়া অন্য যেসব সংস্থা নিক্বাচনে 
প্রার্থী মনোনয়ন করিবার অধিকারী সেগুলি হইল শ্রমিকদের এই সব 
সংস্থা_ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি, যুবসমিতি, ইত্যাদি । কিন্ত 
সকলকেই কমিউনিজমে বিশ্বাসী হইতে হইবে । আর একটি উল্লেখযোগ্য 
বিষয় হইল, ঝিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য অনেক রাষ্ট্রের নিয়মের ব্যতিক্রমে 
অনেক সরকারী কর্শচারীই সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য হইয়া থাকেন। 
বিকৃতমস্তিষ্ক, আদালতে দোষী সাব্যস্ত বা অন্য কোন কারণে ভোটাধিকার 
হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এমন সব ব্যক্তি ছাড়া অষ্টাদশ বা তদ্দ্ধ 
বয়স্ক সব সোভিয়েট নাগরিকেরই ভোটাধিকার আছে এবং 23 বছর বয়স 
হইলেই যে কোন কক্ষের সদস্য নিববাচিত হইতে পারে । 

স্প্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষই চার বৎসরের জন্য নিব্বাচিত হইয়া 

থাকে । উভয় কক্ষই সমান ক্ষমতা ও মধাদাসম্পন্ন | যে কোন আইন 
পাশ হইতে গেলে প্রত্যেক কক্ষে উহা! সংর্থাধিক্যের ভোটে গৃহীত 
হওয়া প্রয়োজন | অর্থবিল ও অন্যান্য সাধারণ বিলের মধ্যে এবিষয়ে 
€কোন পার্ক্য করা হয় না| দুই কক্ষের অধিবেশন একই সঙ্গে আরম্ত 
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ও একই সঙ্গে সমাপ্ত হয়। প্রত্যেক কক্ষ একজন সভাপতি ও দুইজন 
করিয়া সহ-সভাপতি নিব্্বাচিত করিয়া থাকে । সভাপতি প্রতিটি. 
সোভিয়েটের সভার কাধ্য শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করেন। উভয় 
কক্ষের যুগ্ম অধিবেশনে দুই সভাপতি পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করেন। 
দুই কক্ষের সমতার ইহা একটি প্রমাণ । 

দুই কক্ষের মধ্যে পারস্পরিক অম্পর্ক : 
কোন পরশে দুইটি কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বিতকিত 

বিষয়টি দুই কক্ষ হইতে সমসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এক সালিশী 
কমিশনের (00001118110. 00001015510 ) নিকট প্রেরিত হয় । সালিশী 
কমিশনের কাজ ব্যর্থ হইলে এ প্রশট দ্বিতীয়বার উভয় কক্ষ দ্বারা 

বিবেচিত হইয়া থাকে | শেষ পর্যন্ত কক্ষ দুইটি তাহাদের মধ্যে বিরোধ 
নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে প্রেসিডিয়াম স্থুপ্রীম সোভিয়েটকে বাতিল 
করিয়া নৃতন নিব্্বাচনের নির্দেশ দিয়। থাকে । আসলে কিন্তু এক্সপ কোন 
বিরোধের সম্ভাবনা নাই। কারণ কমিউনিষ্ট পাঁটিই উভয় কক্ষের নীতি 
নিদ্ধারণ করিয়া থাকে, কাজেই বিরোধ বাঁধিবার সম্ভাবনা নগণ্য ৷ চার 
বৎসরের মেয়াদ অবসান হইলে অথবা দূই কক্ষের মধ্যে বিরোধ হইলে 
প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েট ভাঙ্গিয়া দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে 
দুই মাসের মধ্যে নতুন নিব্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হয় | নিক্বাচনের 
অনধিক তিন মাসের মধ্যে নব নিব্বাচিত সুপ্রীম সোতিয়েট বিদায়ী 
প্রেসিডিয়াম কর্তৃক আছত হয় । প্রেসিডিয়াম একই সঙ্গে দুটি 
সোতিয়েটের অধিবেশন বছরে দুবার আহবান করে । প্রেসিডিয়াম নিজেই 
বা কোন অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের দাবীতে প্রয়োজন হইলে জরুরী অধিবেশনও 
আহ্বান করিতে পারে । অধিবেশন সাধারণতঃ এক সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। 
নিব্বাচকর্গণ যদি কোন সদস্যের পদচ্যুতি ( [২০০৪1 ) দাবি করেন তাহা 
হইলে সেই সদস্যকে পদত্যাগ করিতে হয়। সাধারণতঃ বৎসরে দূইবার সুপ্রীম 
সোভিয়েটের অধিবেশন প্রেসিডিয়াম আহ্বান করিয়া থাকে । কোন অঙ্গ 
প্রজাতন্ত্র (02101 [২৪০1০ ) দাবি করিলে অথব৷ প্রেসিডিয়ামের নিজস্ব 
সিদ্ধান্তে অপ্রীম সোভিয়েটের বিশেষ অধিবেশন আহুত হইতে পারে । 

ক্ষমতা! ও কার্যাবলী : | 
সংবিধানের 31 নং ধারায় বল! হইয়াছে যে সমগ্র সোভিয়েট যুক্ত- 

রাষ্ট্রে যে সমস্ত ক্ষমতা নাম্ত হইয়াছে ভাহার মধ্যে প্রেসিডিয়াম, কেন্দ্রীয় 
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সম্ীতা ও ইউ, এস, এস, আর মগ্বকগুলি € এই সংস্থাগুলি স্ুপ্রীয 
সোভিয়েটের নিকট তাহাদের কাধ্যাবলীর জন্য দায়ী থাকে ) যেগুলি 
প্রয়োগ করিয়া থাকে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা যাহা সংবিধানের 
14 নং ধারায় বণিত হইয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট নিজেই প্রয়োগ করিয়া 
থাকে । !4নং ধারায় নিম্লিখিত ক্ষমতাগুলি সুপ্রাম সোভিয়েটে ন্যস্ত 
হইয়াছে ।, | 

(1) আন্তর্জীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব, 
অন্যরাষ্ট্রের সহিত সন্ধি স্থাপন, অনুমোদন ব! বজ্জরন, পররাষ্ট্রের সহিত সংযোগী 
প্রজাতন্্গুলির € 070100. [২০০৮1105 ) সম্পর্ক স্থাপন ঘটিত পদ্ধতি 
নিরূপণ ; | 

(2) যুদ্ধ ও শাস্তি রক্ষার প্রশ্ন ; 
(3) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে নৃতন প্রজাতন্ত্রের অন্তরু্তির প্রশব ; 

(4) দোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের নিয়মকানুনগুলির পালন 
সম্পকিত নিয়ন্ত্রণ এবং সংযোগী প্রজাতম্বগুলির সংবিধান ও যূল সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে সঙ্গতিরক্ষা হইতেছে কিনা সে সম্পর্কে 
নিশ্চিত হওয়া ; 

(5) বিভিন্ন সংযোগী প্রজাতত্রগুলির সীমানা পরিবত্তন প্রস্তাবের 
অনুমোদন দান : 

(6) সংযোগী প্রজাতন্রগুলির মধ্যে কোন নৃতন স্বাতগ্ব্যসম্পন্ন প্রজাতন্ 
( 40600011905 7২০08৮1০ ) ও স্বাতত্বযসম্পন্ন অঞ্চলের (80690017085 
[২০8100 ) ত্ষ্টির অনুমোদন দান 

(7) সমথ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন, সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সমগ্র বিভাগের পরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশ 
প্রদান এবং বিভিন্ন সংযোগী প্রজাতন্ত্গুলির ভিতর সামরিক বাহিনী গঠন 
সম্পর্কে নীতি নিদ্ধারণ, 

(8) রাষ্ট্রের একচেটিয়া ভিক্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা : 
(9) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান ; 

(10) সোতিয়েট রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! সমূহ প্রণয়ন ; 
(11) সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক বাজেট ও.উহার বূপায়ণ সম্পরিত 

রিপোর্ট অনুমোদন ; ও কেন্দ্রীয়, সংযোগী প্রজাতগ্র ও স্থানীয় সংস্থাগুলির 
রাজেটে যে সকল কর ও আয়ের উৎস অপিত হইবে সেগুলির নির্ধারণ ; 
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(12) সারা ইউনিয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ব্যান্ক, শিল্প ও কৃঘিসংস্থা ও 

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা এবং সংযোগী প্রজাতত্রগুলির আওতায় 
যে সব শিল্প ও গুহনির্মাণ প্রকল্প আছে তাহার সাধারণ তত্বাবধান ১ ্ 

(13) সমগ্র ইউনিয়নের মধ্যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার 
পরিচালুনা ; 

(14) অথ ও খণ ব্যবস্থার পরিচালনা ১ 

(15) রাষ্ট্রীয় বীমার সংগঠন ; 
(16) খণ গ্রহণ ও দান; 

(17) ভুমি ইজারা, খনিজ সম্পদ, বন ও জল সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত 
মূলনীতি নির্ধারণ ; 

(18) জনশিক্ষা ও জনম্বাস্থ্ের ক্ষেত্রে যৌলনীতি নিদ্ধারণ : 

09) জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে একরূপ সংখ্যায়ন ব্যবস্থা নিদ্ধারণ 
€ টো) 5591908 01 টি8092091 50০02001010 5680191105 ) ; 

(20) শ্রম আইনের মৌলনীতি নিদ্ধারণ ; 
(21) বিচারব্যবস্থা ও বিচারপদ্ধতি সংক্রান্ত এবং ফৌজদারী, দেওয়ানী 

ও সংশোধক ( 001790%০ ) শ্রম আইন সংক্রান্ত মৌলনীতি নির্ধারণ ; 

(22) ইউনিয়নের নাগরিকত্ব এবং বিদেশী নাগরিকদের অধিকার 
সম্পকিত আইন প্রণয়ণ 

(23) বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত আইনের মৌলিক নীতি নিদ্ধারণ , 
(24) সমগ্র ইউনিয়নে দণ্ড মকৃব সংক্রান্ত আইন জারি। 

উপরিউক্ত ক্ষমতাগুলি বিশ্রেঘণ করিলে দেখা যাইবে সুপ্রীম সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের প্রায় সামগ্রিক জীবনযাত্রাকে নিয়প্বিতি করিতেছে । ইহার ক্ষমতা 
ও কাধ্যাবলীকে মোটামুটি সাতটি দফায় ভাগ করা যায়। এগুলি 
হইল :-- 

(1) বৈদেশিক সম্পর্ক ও জাতীয় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা 
(2) আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ক্ষমত৷ ; 
(3) অনৈতিক পরিকল্পনা ও শিল্প সংক্রান্ত ক্ষমতা ; 
৫) কর সম্পকীঁয় ক্ষমতা ; 
(5) শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা ; 
(6) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ; 
€7) বিধিধ ৷ 
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14 নং ধারায় উল্লিখিত ক্ষমতা ছাড়া সুপ্রীম সোভিয়েট নিয়ুলিখিত 
গুরুত্বপূন্ন ক্ষমতাগুলি ভোগ করিয়া থাকে। ক্ষমতাগুলি হইল :- 

(1) সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় ০ মিলিততাবে প্রেসিডিয়াম 

গঠন করিয়া থাকে ; 

(2) এই সংস্থা সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রীসতাকে নিয়োগ 
করিয়া থাকে ; 

(3) সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ সুপ্রীম কোর্টের ও বিশেষ 
আদালতগুলির (90০021] (0০905 ) বিচারপতিমণ্ডলীকে নিব্বাচিত 
করিয়৷ থাকে ; 

(4) সুপ্রীম সোতিয়েট সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের প্রকিউরেটর জেনারলকে 
সাত বৎসরের জন্য নিয়োগ করিয়া থাকে (114 নং ধারা ) ; 

(5) সোতিয়েট ইউনিয়নের সংবিধান সংশোধনের অধিকারী হইল 

স্সপ্রীম সোভিয়েট । কোন সংশোধন আইন পাশ করিতে হইলে সুপ্রীম 
সোভিয়েটের প্রত্যেক কক্ষের দুইতৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হওয়া 
প্রয়োজন । 

জাইন প্রপরন পদ্ধতি, কমিটি প্রথা : 
পৃর্রেই বলা হইয়াছে সোভিয়েট সংবিধানে উভয় কক্ষকেই সমান 

ক্ষমতা ও মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে | যে কোন বিল ( অর্থবিল সমেত ) 
যে কোন কক্ষে সূত্রপাত করা যায়। যদিও যে কোন সদস্য যে কোন 
কক্ষে বিল আনিতে পারে সাধারণতঃ কোন না কোন মন্ত্রী যাহার দপ্তরের 
আওতায় বিঘয়রটি পড়ে সেই সংক্রান্ত বিল উক্ত কক্ষে উপস্থাপিত করেন। 

যেহেতু উভয় কক্ষেই সদস্যসংখ্যা বিপুল এবং অধিবেশনও মাত্র কয়দিন 
স্থায়ী হয় সমগ্রকক্ষে কোন বিলের সুষ্ঠ আলোচনা সম্ভব হয় না। তাহা 
হয় কমিটিতে । দুইটি কক্ষই এজন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি 
(সোভিয়েট ইউনিয়নে এগুলিকে কমিশন বলা হয়) নিব্বাচিত করে । 
এগুলি যথাক্রমে 1:92151960%৩ 31119 0010171551010, 01616) 08115 

(00001715310, 700০6 (00221715510) বা সাধারণ আইন কমিশন, 

বৈদেশিক সম্পর্ক কমিশন, ও বাজেট কমিশন বলা হয়| যে কোন বিল 
একটি কক্ষে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংশিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত 
হয় । কমিটিতে বিলটি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয় এবং অনেক 
সংশোধনী প্রস্তাবও অনেক সময় গৃহীত হয় । সেগুলি মূলকক্ষে আসিলে, 
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সেখানে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত লওয়া হয় | কমিটিগুলির অধিকাংশ প্রস্তাবই কক্ষ 
গ্রহণ করিয়া থাকে। উহাদের কার্য মূলকক্ষগুলির শ্বল্পকালস্থায়ী 
অধিবেশনকালেই সীমিত থাকে না । কেননা তাহাদের প্রায়ই বসিতে 
হয়, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হয় এবং তাহার ভিত্তিতে 

বিলটির ধারাওয়ারি বিস্তৃত আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সংশোধন 
প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হয়। ইহা বেশ সময় সাপেক্ষ । যদিও সাধারণতঃ 
কমিশনের কাধ্য হইল সভা হইতে প্রেরিত বিলের আলোচনা কর৷ কিন্তু 

কখনও কখনও তাহারা নৃতন বিলের খসড়াও প্রণয়ন করে । এপ্রসঙ্গে 

পশ্চিমী দেশগুলিতে আইনসভার কমিটির ভূমিকার পার্থক্য লক্ষনীয় | 
রপ্রীম সোভিয়েটে বিলগুলির আলোচনা সাধারণতঃ নিরুত্তাপ ও উত্তেজন।- 

বজ্জিত হইয়া থাকে, কারণ সেখানে বিলগুলির অন্তনিহিত মৌলনীতি-. 
গুলি আলোচিত হয় না। সেগুলি কমিউনিষ্টপা্টির নিষ্ধারিত নীতিসমূহের 
রবূপরেখার (78:15 1106 ) সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হয়| সোভিয়েটের 
সদস্যগণ কেবলমাত্র গৃহীত নীতিগুলির প্রয়োগ লইয়৷ ক্ষান্ত থাকে । বিলটির 
ভাঘাগত পারিপাট্য সোভিয়েট মদস্যদের তেমন আলোচ্য বিঘয় নয় 
সংশিষ্ট মন্ত্রীদপ্তর কিতাবে উহাকে কার্যকরী করিবে সেটাই প্রধান 
আলোচনার বিষয়। সুপ্রীম সোভিয়েটে আইনপ্রণয়ন পদ্ধতির আর একটি 
বিশেষত্ব হইল এব্যাপারে কোন বিরুদ্ধ ভোটের স্থান নাই। সকল 

বিলই সব্বসম্মতিক্রমে পাশ হইয়া থাকে । একদলবিশিষ্ট আইনসতায় 
ভোটের উদ্দেশ্য শুধু শাসকগোষ্ঠি তথ! দলের প্রতি আস্থা ও একাত্ববোধ 
জাপন। 

স্থায়ী কমিটিগুলির আখ্যা হইতেই তাহাদের আলোচ্য বিষয় অনুমেয় | 
সাধারণ আইনসংক্রাস্ত বিলগুলি লেজিসলেটিভ বিলস কমিশনে পাঠান হয়, 

পররাষ্ট্র বিষয়ক বিলগুলি পাঠান হয় ফরেন এ্যাফেয়ার্ কমিশনে ও 
অর্থসংক্রান্ত বিলগুলি যায় বাজেট কমিশনে | তৃতীয়াটর ভূমিকা বিশেষ 
গুরুত্বপূণ। দুই কক্ষেরই বাজেট কমিটি অর্থমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বাজেট 
্রস্তাবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্থ রূপে পরীক্ষা করে ও প্রায়শ:ই কিছু কিছু পরিবর্তন 
সুপারিশ করিয়৷ থাকে। সাধারণত: এগুলি ব্যয়বরাদ্দ কষীনর পরিবর্তে 
বাড়ানর দিকেই হয় । লক্ষণীয় যে পশ্চিমী দেশগুলিতে সাধারণত কমানর 
দিকেই' প্রবণতা দেখা যায়। যদি গৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে দুই কক্ষের 

মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় তবে সেগুলি সমাধানের জন্য উভয়কক্ষের 
এক যুগ্ম কনফারেন্স কমিটিতে প্রেরিত হয় । উল্লেখ করা যায় সাধারণ 
আইন বা! প্রস্তাব সম্বন্ধে দুই কক্ষে মতভেদ দেখা দিলেও একই পদ্ধতি; 



৪ বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা-_-সোতিয়েট ইউনিয়ন 

অনুসরণ করা হয়। তাহাতেও মতৈক্য স্থাপিত না হইলে প্রেসিডিয়াম 
সুপ্রীম সোভিয়েট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নিব্বাচনের ব্যবস্থা করে। উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে সম্পতিক কালে বাজেট কমিটিগুন্নি তাহাদের কাধ্য 

কেবলমাত্র বাজেটের প্রস্তাবগুলিতেই সীমিত রাখে না, অর্থসংক্রান্ত নান৷ 
বিষয়েই তাহাদের মতামত ব্যক্ত করে, যথা কর আদায়ের অধিক কার্যকরী 

পদ্ধতির প্রস্তাব, বাজেট রচনায় বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সুষ্ঠু সমনৃয় 
সাধনের প্রস্তাব, সরকারচালিতি সংস্থাগুলিতে ব্যররবুলতা রোধের প্রস্তাব 

ইত্যাদি । এগুলি সাধারণতঃ আইনের মাধ্যমে কাধ্যকরী করা হয় 

উপরোক্ত স্থায়ী কমিটগুলি ছাড়া সংবিধানের 50 ও 51 নং ধাবাঁয় 

উভয় কক্ষেই অন্য তিনাটি কমিটির ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এগুলি হইল 
05061001815 (00910101069 বা সদস্যদের যোগ্যতা পরীক্ষা কমিটি, 
[0559015861005 00201715510 বা তথ্যানুসন্ধান সংক্রান্ত কমিশন ও 

/5016 00120201551090. বা হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত কমিশন | ইহাদের 

মধ্যে প্রথমাটির গঠন আবশ্যিক, কিন্তু দ্বিতীয় 'ও তৃতীয়টি প্রয়োজন বোধে 
গঠিত হইয়া থাকে | প্রথমটির কাধ্য হইল সংশিষ্ট কক্ষের সদস্যদের 
নিবর্বাচিত হইবার যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা | কমিটি পরীক্ষা 

করিয়া বিরূপ রিপোর্ট দিলে সংশিষ্ট কক্ষ উক্ত সদস্যের নিব্বাচন নাকচ 
করিয়া দিতে পারে । অন্য দূটি কমিশন গঠিত হইলে সকল সরকারী 
কন্্চারী ও প্রতিষ্ঠানরা ইহাদের প্রয়োজন মত সমস্ত তথ্য, নথিপত্র 

ইত্যার্দি সরবরাহ করিতে বাধ্য । 

এছাড়াও সময় সময় বিশেষ বিশেষ বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য বিশেষ 
কমিটি (999019] 09217100595) গঠন করা হইয়া থাকে | যেমন 

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামরিক বাহিনীর লোকদের চলাচল সংক্রান্ত 
ও কৃষির উপর করধাধ্য করার জন্য আইনের খসড়া বিশেষ কমিটির 
নিকট পাঠান হইয়াছিল । 

সোভিয়েট সংবিধানিক ব্যবস্থায় মুপ্রীম সোভিয়েটের স্থান নিরূপণ 
ও উহ্থার ভূমিকা : 

উপরে সুপ্রীম সোভিয়েটের সংগঠন, ক্ষমতা ও কাধ্যাবলী, কার্য 
পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আলোচনা কর! হইল তাহা হইতে মনে হওয়া 

স্বাভাবিক ইহা একটি গুরুত্বপূণ ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান | সংবিধানের 
বাাঘাতেও এই ধারণার সমর্থন - পাওয়া যায়, কেননা ইহাকে “রাশির 
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বাব্দে-এনক্থাত। বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । সংবিধানের সুপ্রীম 
স্োভিয়েটকেই আইনপ্রণয়ন ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী করা হইয়াছে! 
কিস্ত এসবই তত্বের কথা, ব্িটেনেরই মত এবিষয়ে তত্ব ও বাস্তবে 

কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়াছে । তাহার একটি কারণ হইল জ্প্রীম 
সোভিয়েটের অতি বৃহৎ আয়তন ক্ষমতা যথাযথ ব্যবহারের পক্ষে অনুকল 
নয়, তাছাড়া উহার অধিবেশন হয় বছক্সে মাত্র দুবার তাও প্রতিবার মাত্র 

718 দিনের জন্য | এই অল্পসময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের মত বিচিত্র ও 

বিশাল দেশের বহুমুখী সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলা করা সুত্রীম সোভিয়েটের 
পক্ষে খুবই দুষ্কর । আইনের প্রস্তাব প্রধানত: মন্ত্রীসংসদ হইতেই 
উপস্থাপিত হয় এবং সোভিয়েটের বিভিন্ন কমিটিতে আলোচনার পর 
সংশোধনী প্রস্তাবসহ সুপ্রীম সোভিয়েটে আসে এবং স্ুপীম সোভিয়েটের 

ভূমিকা দাঁড়ায় সেগুলির অনুমোদন দান | আইন প্রণয়নে ইহার অবদান 
বাস্তবে খুবই সামান্য । সংবিধানে ক্প্রীম সোভিয়েটকে যে একমাত্র 
আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসাবে বল! হইয়াছে আসলে সেটাও ঠিক 

নয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের অধিকাংশ আইনই এখন প্রেসিডিয়াষের 

বিধির ( ৫9০০০ ) আকারেই চালু হয়। আবার কিছু কিছু আইন 

কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক যুগ্মতাবে গৃহীত 
“সিদ্ধান্ত'? €(459151925 ) বা আদেশ ( ০:97 ) আকারে প্রবন্তিত হয় | 
অবশ্য আক্ষরিক অর্থে এগুলি সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদন সাপেক্ষ | 

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই এগুলি কাষ্যকরী 
হয়| আুতরাং যদিও এগুলিকে 'আদেশ' বা “সিদ্ধান্ত বলা হয় আইন 

হইতে ইহাদের কোন মৌলিক প্রভেদ নাই, এবং যদিই কোন প্রভেদ 
করা হয় সেটাও অর্থহীন হইরা পড়ে যখন স্মরণ করা হয়, কি 

প্রেসিডিয়াম, কি সুপ্রীম সোভিয়েট, এমন কি সংবিধানও কমুউনিষ্ট পার্টির 

ক্ষমতার অধীন এবং সকল প্রকার ক্ষমতার উৎস হইল পাটি বা পাটির 

নেতৃত্ব । তাছাড়। সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিকসংখ্যক সদস্যই পাটির সভ্য 

এবং অরিশিষ্টরাও পার্টির কাধ্যব্রমে বিশ্বাসী ; সুতরাং সুপ্রীম সোভিয়েটের 

পক্ষে কমিউনিষ্ট পাটির কাধ্যক্রম বিরোধী কোন আইন পাশ করা 

সম্ভব নয়। আবার প্রেসিডিয়াম ও মন্ত্রীপরিধঘদের সদস্যগণও পাটির 

নেতৃস্বানীয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নিব্র্বাচিত হন। সুতরাং এই সংস্থাগুলি 
পার্টি ও সুপ্রীম সোঁভিয়েটের মধ্যে কোন বিরোধের বিশেষ সন্ভাবন! 
নাই। সকলেরই শক্তির মুল উৎস -হইল পাট এবং পাটিই সকলকে 
সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থ। ও সব্বহারাদের একনায়কত্ব কায়েম করিবার 

24 
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কাজে সংহত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্রপ্রীম সোভিয়েটের “বরাষ্ট্রশজির 
সব্রোচ্চ সংস্থা' এই আখ্যার বিশেঘ “কান তাৎপধ্য নাই | তবে 
সুপ্রীম সোভিয়েটের যে কোন সার্থকতা নাই একথা বল! যায় না। 
স্প্রীম সোভিয়েট মন্ত্রীপরিষদ, সুপ্রীম কোর্ট, প্রেসিডিয়াম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ 
সংস্থাগুলি নিবর্ধাচন করিয়া থাকে এবং অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে 
প্রেসিডিয়াম ও নস্ত্রীপরিষদ স্থুপ্রীম সোভিয়েটের নিকট দায়িত্বশীল, যদিও 
এই' দায়িত্ব সংসদীয় গণতন্ত্রে মম্তিসভার দায়িত্বের মত নয় | কেননা এখানে 
কোন বিরোধীদল না থাকাতে সোভিয়েটে বিরুদ্ধ আলে'চিনা বা ভোটের 

ফলে মন্ত্রীপরিঘদের পদত্যাগের প্রশব ওঠে না। উভয় সংস্থাই সুপ্রীম 
সোতিয়েটের সঙ্গে একদলভুক্ত হওয়ায ইহাদের মধ্যে নীতিগত বিরোধের 
সম্ভাবনাও নাই | তবে সুপ্রীম জোভিয়েটের সদস্যগণ মূলনীতির প্রয়োগে 
প্রশাসনের ব্যর্থতা লইয়া সমালোচনা করিয়া থাকে এবং তাহাতে 
আমলাততম্কে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সহায়তা করে। সুপ্রীম সোভিয়েট 
নানাবিধ বিঘয়ে আলোচনা ও সমালোচনারও একটি মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে । এখানে ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বিভিন্ন জাতির 
মানুঘ আসিয়া সমবেত হয়, যাহাঁদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা ও দৃষ্টিতঙগীও 
বিভিন্ন | অনেক সময় এই সকল সদস্য আলোচ্য বিষয়ে কিছু নৃতন 
আলোকপাত করিতে পারে। ইহার ফলে মন্ত্রীপরিঘদ বা প্রেসিডিয়াম 
তাহাদের কর্মসূচীতে বা প্রস্তাবিত বিলে কিছু কিছু পরিবর্তনও করিয়া 
থাকে কিন্তু তাহা খুটিনাটি ব্যাপারে এবং মূল নীতির কাঠামোর মধ্যে | মৌল্- 
নীতিগুলি নিদ্ধারিত হয় পার্টির নেতৃত্বের আওতায় এবং এগুলির পরিবত্তন 
বা বিরোধিতা করা সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য বা মন্্রীপরিঘদ বা প্রেসিডিয়াম 
সকলেরই এক্ডিয়ারের বাহিরে | তথাপি একথা সত্য যে সুপ্রীম সোভিয়েটে 
যে আলোচনা বা সমালোচনা হয় তাহার যথেষ্ট শিক্ষামূলক ও উদ্দীপনা- 
স্ুষ্টি কারক মূল্য আছে। বা্ট্রের বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ 
সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া যেমন নিজেদের বক্তব্যও 
রাখেন কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য, রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও সোভিয়েট রাষ্ট্রে 
যে সমাজতন্ত্বাদ বূপায়ণের কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং যে সাফল্য 
অজ্জিত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ সদস্যদের নিকট উপস্থিত 
করেন এবং প্রেস, বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার করেন। সদস্যগণ 

সমাজতম্ববাদের অগ্রগতির এইসব বার্তী ও নেতাদের বাণী দেশের বিভিন্ন 
প্রান্তে বহন করিয়া থাকেন ও সাধারণ মানুঘ ইহাতে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা 
নাঁভ করিয়। থাকেন। এটা সুপ্রীম সোভিয়েটের কম গুরুত্বপূর্ণ অবদান নয় । 



প্রেসিডিয়াম বা রাষ্টপতিমণ্ডলী 375 

'লোভিয়েট শাসনব্যবস্থার প্রেসিডিয়ানের স্থান : 
প্রেসিডিয়ামের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সন্বদ্ধে উপরে যে আলোচনা” 

করা হইল তাহ বিশেষণ করিলে সোভিয়েট শাসনব্যবস্থায় এই সংস্থাটির 
অভিনব ও গুরুত্বপূণ সংস্থান সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় | দেশের 
সমস্ত "ব্যাপারে চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগে দৈনন্দিন ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই' 
ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বলা যায়। সুপ্রীম সোভিয়েটের বিপুল আয়তন ও 
বৎসরে মাত্র দুবার স্বল্লকালস্থায়ী অধিবেশনের কথা৷ জ্মরণ রাখিলে এই 
সংস্থাটির, একান্ত প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয় | . প্রেসিডিয়াম দুই 
শ্রেণীর ক্ষমতার অধিকারী । প্রথমতঃ সংবিধানে যেগুলি একান্তভাবে ইহার 
উপর অপিত হইয়াছে | দ্বিতীয়ত: যে সব ক্ষমতা সংবিধানে সুপ্রীয 
সোভিয়েটে ন্যস্ত হইয়াছে এবং সেগুলি দোভিয়েটের অধিবেশন স্থগিত 
থাকা কালে € এবং সেটা বছরের অধিকাংশ সময়ই' ) প্রেসিডিয়ামে বর্তায় 1 

উল্লেখ করা যাইতে পারে প্রেসিডিয়াম সাবা বছরই সক্রিয় থাকে । কাজেই 

কাধ্যতঃ ইহাই সুপ্রীম সোভিয়েটের স্থলাভিষিক্ত | যদিও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ক্ষমতার ব্যবহার সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদনসাপেক্ষ সেটা নিতান্তই 
আনুষ্ঠানিক, যেহেতু প্রেসিডিয়ামের সদস্যগণ অুত্রীম সোভিয়েটেরও নেতৃ- 
স্থানীয় সভ্য এবং পার্টিতেও তাঁহারা নেতৃস্থানীয় | দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রেসি- 
ডিয়ামের দুই প্রকারের অভিন্যান্স রচনা করার ক্ষমতা আছে, যেগুলিকে 
বলা হয় ডিক্রি (৫50159 ) | প্রথমটি নিজ ক্ষমতাবলে, দ্বিতীয়টি সুপ্রীম 
সোভিয়েটের ক্ষমতাক্রমে ও উহার অধিবেশন না চল! কালে রচিত ও 

উহার অনুমোদন সাপেক্ষে | কিস্ত অনুমোদনের পৃবেরেই এগুলি কাধ্যকর 
হয়, অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই | অনুমোদন অবধারিত বলিয়াই 

ধরা হয় । এগুলি দেশের আইন হিসাবেই প্রচলিত । এ স্থলে প্রেসিডিয়াম 
আইন বিভাগীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সুপ্রীম সোভিয়েট কোন আইন 
পাশ করিলে উহাতে প্রেসিডিয়ামের সম্পাদক ও সভাপতির স্বাক্ষর লাগে 
এবং স্বাক্ষরসহ ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাঘায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়| ইহার 
সহিত ব্রিটেনে বিলে রাজার স্বাক্ষরদানের অনেকটা সাদৃশ্য আছে কিন্ত 
রাজার ন্যায় ইহাদের ভিটো প্রদানের বা স্বাক্ষর দিতে অসন্মতি জ্ঞাপনের 
ক্ষমতা নাই । আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের আইনের ব্যাখ্যা করার যে 
ক্ষমতা ইহাকে সংবিধানে দেওয়। হইয়াছে সেটাকে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা 
বলা যায়! বিটেন বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা বিচার বিতাগে ন্যস্ত । 
কিন্ত ইহার মুখ্য ভূমিকা হইল শাসন বিভাগীয় ও রাষ্ট্র প্রধানের ৷ অন্যাম্য 
দেশে এক ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ কর! হয় । সোভিয়েট 
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সংবিধানে এরূপ একক রাষ্প্রধানের ব্যবস্থা নাই। অন্যত্র রাষ্রপ্রধানের 
যে সমস্ত ক্ষমতা-_-যেমন মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, বিধানসতা আহ্বান 

বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া, নিবর্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ, যুদ্ধ ও শাস্তি ঘোষণা, 
আস্তর্জীতিক' চুক্তি বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা, পররাষ্টে দেশের দূত নিয়োগ, 
বিদেশের দতদের পরিচয়পত্র গ্রহণ কর! ইত্যাদি সমস্ত ক্ষমতাঁই এখানে যৌথ 

সভাপতিমগ্ুলী বা প্রেসিডিয়ামে নাস্ত করা হইয়াছে । কোন কোন ক্ষেত্রে 

ইহার সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ সুপ্রীম সোভিয়েটের অনুমোদনসাপেক্ষ, কিন্ত 

আগেই বলা হইয়াছে সেটা নিতীন্তই আন্ষ্ঠানিক | এমন কি সংবিধান 

অনুসারে সুপ্রীম দোভিয়েটের নিকট প্রেসিডিয়ামের সকল কাজের জন্য 
যে দায়িত্ব রহিয়াছে তাহাও শুধু কাগজে কলমে । আসলে প্রেসিডিয়ামই 

স্প্রীম সোভিয়েটকে নিরনত্রিতি করে | এ পর্ষস্ত এমন কখনও ঘটে নাই 
যে প্রেসিডিয়াম যাহা করিয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট তাহা অনুমোদন করে 
নাই। অপরপক্ষে সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশন বিরতিকালে মন্ত্রীপরিষদ 
ও অন্যান্য সংস্থা প্রেসিিয়ামের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য । 

তখন প্রেসিডিয়াম নৃতন মন্ত্রী নিয়োগ বা বরখাস্ত করিতে পারে । সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে প্রেসিডিয়াম পশ্চিমী গণতন্র গুলিতে ক্ষমতা বিভাজন 
নীতির যে প্রয়োগ দেখা যায় তাহার খণ্ডনের একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত । 
শীসনব্যবস্থার সকল বিভাগের ক্ষমতাই অল্পবিস্তর এই সংস্বাটিতে ন্যস্ত 

এবং তাহা নিয়মিতভাবে ব্যবহারও হইয়া থাকে | শুধু দুইটি বিঘয়ে 
ব্যতিক্রম দেখা যায়,(1) প্রেসিডিয়াম এখনও পর্ধস্ত কখনও সুপ্রীম 

সোভিয়েটকে ভাঙ্গিয়া দেয় নাই ; (2) কখনও গণভোট অনুষ্ঠানের 

নির্দেশে দেয় নাই। এক কথায় বলা যায় যে সংবিধানে সুপ্রীম 
সোভিয়েটকে বাষ্্রশক্তির সব্র্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা 
অর্পণ করা হইয়াছে কাধ্যত: সে সবই প্রেসিডিয়ামে হস্তান্তরিত হইয়াছে । 

প্রেসিডিয়ামের এই অনন্য ভূমিকার রহস্য হইল পাটি, প্রেসিডিয়াম, 
আপ্রীম সোভিয়েট ও মন্ত্রীপরিঘদের পরস্পরের সহিত সংলগতা | সোভিয়েট: 
ইউনিয়নে পার্টিই হইল চূড়ান্ত ক্ষমতার উৎস | সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও 
মূল নীতি নিদ্ধারণ পার্টিই করিয়া থাকে । সরকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে 
সেগুলি বূপায়িত করা হয় মাত্র । পার্টির পরিচালকরাই আবার সরকারের 

উপযুক্ত সব গুরুত্বপণন সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন । আগেই বলা 

হইয়াছে পাটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রায়ই এই সব সংস্থারও সভ্য 
নিব্বাচিত হন। দৃষ্টান্তস্বর্ূপ বলা যায় লেনিন, ষ্ট্যালিন, ক্রুশ্চেত ইহারা 

সকলেই কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক হিসাবেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন,, 



প্রেসিডিয়াম বা রাষ্টুপতিমণ্লী হু 

টার উবারের, ও প্রেসিডিয়ামের সভ্য হিসাবে সরকারেও 

নেতৃত্ব করেন। ইহাদের উপস্থিতি পার্টি ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ 
রচনা করে | একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে পাটিই সরকার, দুয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই | পাটির 
মাধ্যমে সকল সরকারী সংস্থার মধ্যে সমনুয় সাধন হয় বলিয়াই ইহাদের 

পরস্পরের মধ্যে কখনও কোন বিরোধ র। সংঘর্ষের সুযোগ হয় না । 

প্রেসিডিয়ামের গঠন ও কাধ্যাবলী বিশ্রেঘণ করিলে দেখা যায় 

সোভিয়েট রাষ্রব্যবস্থায় ইহা এক অনন্য এবং - গুরুত্বপূণ স্থান গ্রহণ করিয়া 
আছে । সংবিধানের ভাঘায় ইউ, এস, এস, আর এ রাষটশক্তির সব্রোচ্চ 
সংস্থা হইল স্থুপ্রীম সোভিয়েট । বৎসরে মাত্র দইবার ইহার অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । অন্যদিকে ইহার দুই কক্ষের মিলিত সদস্যসংখ্যা 
প্রায় দেড় হাজারের মত। স্বতাবতঃই বিরাটসংখ্যক সদস্যবিশিষ্ট এই 
সংস্থার পক্ষে নিয়মিত বৈঠক করা এবং ভ্রত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব 

হয় না । তুলনামূলকভাবে ছোট 3? জন সদস্যবিশিষ্ট প্রেসিডিয়ামের পক্ষে 
দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব 
হয়| কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে প্রেসিডিয়াম দেশের শাঁসনক্যর্থ্য 
পরিচালনায়, বিশেঘতঃ দৈনন্দিন কাজকর্ম চালান ব্যাপারে উহার স্যষ্টিকর্তী 
সুপ্রীম সোভিয়েট অপেক্ষা অধিক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তবে 

পবের্বই বলা হইয়াছে কি আত্ান্তরীণ কি বৈদেশিক সম্পর্ক বা প্রতিরক্ষা 
সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি-নিদ্ধারণ পাটিই করিয়া থাকে | সেজন্য 
প্রেসিডিয়ামসহ সকল সরকারী সংস্থার ভূমিকা সীমিত ক্ষেত্রে নিবদ্ধ । 
ডঃ ফাইনার খুব সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করিয়াছেন,_-“ঘটনা ও আইনের 

দিক দিয়া বিচার করিলে প্রেসিডিয়ামকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সব্বক্ষণের 
সরকার বলিয়া অভিহিত করিতে হয়” |* বিশ্বেঘণ করিলে দেখা যাইবে 
প্রেসিডিয়াম সুপ্রীম সোভিয়েটের বনু ক্ষমতাকে প্রয়োগ করিয়া থাকে । 
একজন লেখক সঙ্গতভাবেই ধলিয়াছেন পুজিবাদী রাষ্ট্রে প্রেসিডিয়ামের 
তুলনীয় কোন সংস্থা দেখির্তে্পাওয়া যায় না। রাষ্্প্রধানের বছ দায়িত্বই 
এই সংস্থা পালন করিয়া থাকে । সুতরাং সব দিক বিচার করিলে 
প্রেসিডিয়াম যে এক অভিনব স্থষ্টি সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নাই । 
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€প্রেসিডিয়ামের সভাপতি : 
প্রেসিডিয়াম সম্বন্ধে আলোচনা শেঘ করিবার পূর্বে উহার সভাপতি 

সম্পর্কে কিছু বল! প্রয়োজন । পৃৰব্রেই বল! হইয়াছে প্রেসিডিয়ামকে 
“যৌথ রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী*' বলিয়া বর্ণনা করা হয়, কেনন! অন্যান্য রাষ্ট্রে 
রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়া! থাকেন সোভিয়েট ইউনিয়নে 
সেগুলি এই সংস্থায় বন্তিয়াছে। (ইহার মধ্যে কতকগুলি কাধ্য প্রেসি- 
ডিয়ামের সভাপৃতিকেই করিতে হয়। কেননা সেগুলি ঠিক যৌথতাবে 
করার উপযোগী নয় | দৃষ্টান্ত ম্বক্ষপ, সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষে 
বিল পাশ হইলে তিনি উহা স্বাক্ষর করিলে পর তবে ইহা আইন বলিয়। 
ধোঘিত হয় ; অনুরূপভাবে প্রেসিডিয়াম যে সব বিধি ( ৫6০৫66৪ ) প্রণয়ন 
করে সেগুলিও কাধ্যকর করিতে তিনিই স্বাক্ষর করিয়া থাকেন । তিনিই 
বিদেশের রাষ্্দীতি ব৷ পদস্থ ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা করেন ( 16০6156৪ ), 
বিদেশে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রদ্তগণ তাহার স্বাক্ষরিত পরিচয়পত্র 
সে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট পেশ করেন । অন্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের 

সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে পত্র 
বিনিয়য় তিনিই করিয়া থাকেন। প্রেসিডিয়ামের পক্ষ হইতে সোভিয়েট 
নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় সম্মানসূচক খেতাব, পদক ইত্যাদি তিনিই বিতরণ 
করেন বা অপরাধীদের দণ্ড মক্ব তিনিই করিয়া থাকেন | এক কথায় 
অন্যান্য দেশে একক রাষ্ট্রপ্রধান যেসব কর্তব্যপালন করেন এখানে 
প্রেসিডিয়ামের সভাপতিই সেসব করিয়া! থাকেন | তবে এ সমস্তই তিনি 
প্রেসিডিয়ামের নামেই করেন | কিন্তু সংবিধানে বা দেশের কোন আইনে 

তাহাকে কোন বিশেষ ক্ষমতা বা মযাদা দেয় নাই | প্রেসিডিয়ামে 
তিনি অন্য সদস্যদের সহিত সমমর্যাদাসম্পন্ন । রাজনৈতিক দিক হইতেও 
তাহার কোন বিশেঘ গুরুত্ব নাই । তবে তাহাকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের 
প্রেসিডেপ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি সাধারণতঃ পার্টিরও একঞ্ন 
বিশিষ্ট নেতা হইয়া থাকেন। 
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চে রর 

সোভিয়েট ইউনিয়ন আন্িপারিষদ 
50100800001 17811789065 01 0.5. 9. 8২.) 

প্রকৃতি ও অন্য দেশের মন্ত্রীপরিষছের সহিত তুলন! : 
সোভিয়েট সংবিধানের 64 নং ধারায় বলা হইয়াছে যে সোভিয়েট 

সমাজতাপ্বিক যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্ির সব্র্বোচ্চ কার্যযপালিকা ও প্রশাসনিক 
সংস্থা (009 10181095% 6%9০06৬০ ৪200 20101015020156 01891) ) হইল 

ইউ, এস্, এস্, আ'র মন্ত্রিপরিঘদ | 1946. সনের পৃবের্ব ইহাকে বলা হইত 
জনগণের কমিশারদের পরিষদ ( 00001] ০01 0৩ 7601195+ 00101015- 
3815 ) ; কিন্তু এ বৎসরের মার্চ মাস হইতে ইহার বর্তমান নামকরণ 
হয় পশ্চিমী রাষ্্দের ধাঁচে | ইহাকেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকার 
বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং ইহাকে সোভতিয়েট ইউনিয়নের প্রশাসন 
যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু বলা যায় । সোভিয়েট মন্ত্রিপরিঘদের গঠন এবং উহার 
কর্মপদ্ধতি নানা দিক দিয়া অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে বেশ কিছু ভিন্ন 
প্রকারের । বিটেন, ভীরত বা অন্য অনেক দেশের মন্ত্রিপরিঘদের সহিত 
ইহার আপাতিঃ দৃষ্টিতে কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও আসলে ইহার প্রকৃতি 
তিন্ন ধরণের | অন্যান্য দেশে মন ্িপিরিঘদকে রাষ্ট্রপ্রধান আনুষ্ঠানিকভাবে 
নিযুক্ত করিয়া থাকে । তত্বগতভাবে রাষ্টরপ্রধানের নিকট মন্ত্রিসভা 
তাহাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকে, অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে সংসদীয় 
গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ 

দল হইতে নিব্বাচিত হইয়া থাকে, এবং সংসদের নিকট যৌথভাবে 
তাহারা দায়ী থাকেন । 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সংস্থা সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ 
মিলিতভাবে উহার প্রথম অধিবেশনে মন্ত্রিপরিঘদ নিযুক্ত করিয়া থাকে । 
সংবিধানের 65 নং ধারা অনুসারে সোভিয়েট যুজরাষ্টরের মন্ত্রিপরিষদ সুপ্রীম 
সোতিয়েটের অধিবেশনকালে উহার নিকট দায়ী থাকে এবং স্বুপ্রীম 
সোভিয়েটের অধিবেশন বিরতিকালে প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকিবে | 

সুপ্রীম লোভিয়েট ও প্রেসিভিয়ামের লহিত জম্পর্ক £ 
স্থপ্রীম সোভিয়েট বা উহার প্রেসিডিয়ামের কাছে উহার দায়িত্ব এবং 

সুপ্রীম সোতিয়েট কর্তৃক উহার গঠন শুধু কাগজে কলমেই । আসলে 
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মন্ত্রিপরিঘদকে পার্টি প্রেসিডিয়াম মনোনীত করে এবং ইহার দায়িত্বও পার্টির 
নিকট । সংবিধানের ভাঘায় ইহাকে সোতিয়েট ইউনিয়নের সবের্বাচ্চ 

কশ্বপালিকা সংস্থা বলিয়া উল্লেখ করিলেও আসলে তাহা সত্য নয় | 

পাটি উহাকে এই গুরুত্বপৃণ ভূমিকা পালন করিতে দেয় না| মন্ত্রি- 
পরিঘদের সভাপতি খাঁহাকে সাধারণতঃ পপ্রধানমন্ত্রী' বলা হয়, তীহার 
ভূমিকাও পশ্চিমী সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীর, মত গুরুত্বপূর্ণ নয়,_ 
দৃষ্টান্তস্ব রূপ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী তাহার নিজের পছন্দমত অন্য মন্ত্রীদের 
নিব্বাচিত করিতে পারেন না বা তাঁহার সহিত মতের অমিল হইলে 

তাহাদের পদত্যাগ দাবি করিতে পারেন না । এসব ব্যাপারে এবং সব 

গুরুত্বপূণ বিঘয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পার্টিই সব্বেসব্বা । তবে একমাত্র সুরাহা 
এই যে মন্ত্রীপরিধদের প্রথম সারির সদস্যরা এবং প্রধানমন্ত্রীও অবশ্যই 

পার্ট নেতৃত্ব হইতে মনোনীত হন। কাজেই এই পরিস্থিতি বিশেষ 
অসুবিধার স্য্ট করে না । এমন কখনও ঘটে নাই যে মন্ত্রীপরিষদ যাহা 

করিয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট তাহা অনুমোদন করে নাই। সংসদীয় 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটকে সব সময় বিরোধী পক্ষের বিবুপ সমা- 
'লোচনার সন্মুধীন হইতে হয় এবং তাহার সদুত্তর দিতে হয় | সোভিয়ে্ট 
ইউনিয়নে মন্ত্রীপরিষদের এ সমস্যা নাই, কেননা এখানে কমিউনিষ্ট পার্ট 
ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক পাটির অস্তিত্ব নাই। কে মন্ত্রী হইবে বা 
কে কোন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ,হইবে এবং কতদিন মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত থাকিবে 

সবই পাটি নেতৃত্বের সহিত তাহার সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। আর 
একটি ব্যাপারে সংসদীয় গণতন্ত্রের মন্ত্রিসভার সহিত আপাত: দৃষ্টিতে মিল 
থাকিলেও আসলে তাহা নাই,_-সেটি হইল স্তপ্রীম সোভিয়েটের সদস্য- 
দের কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদের উদ্দেশ্যে তথ্য আহরণ করার জন্য 
প্রশ করার অধিকার । সংবিধানের 71 নং ধারায় বলা হইয়াছে সোভিয়েট 
শরকার অথবা কোন মন্ত্রী সুপ্রীম সোভিয়েটের কোন সদস্যের. নিকট হইতে 
ফোন প্রশ্ন পাইলে তাহাকে অনধিক তিন দিনের মধ্যে সংশিষ্ট কক্ষে 

উহার মৌখিক ব! লিখিত উত্তর দিতে হইবে । সংসদীয় ব্যবস্থায় এই 

অধিকারও মন্ত্রীদের দায়িত্ব কাধ্যকরী করার একটা উপায় বলিয়া গণ্য 

করা হয়| এখানে কিন্তু সেরকম কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। 
প্রশাসনিক ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য । 

আর একটি বিষয়ে অন্ততঃ বিটিশ ক্যাবিনেটের সহিত সোভিয়েট 
'মন্ত্িপরিঘদের পার্থক্য দেখা যায়| তাহা হইলে ব্রিটেনে রাজনীতিবিদূদের 
€ 9০911091805 ) মধ্য হইতেই মন্ত্রীদের বাছাই করা হয়, বিশেষ বিশেষ 
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দপ্তরের কাধ্য সম্বন্ধে বিশরেষজ্ের জ্ঞানের জন্য নয়, যেমন প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রীকে পেশাদার সৈনিক হইতে হয় না, বা বাণিজ্যমন্ত্রীকে পেশাদার 
বণিক হইতে হয় না, বা শিক্ষামন্ত্রীকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হইতে হয় না। 
সোভিয়েট ইউনিয়নে কিন্ত বিভিন্ন দপ্তরের তার দপ্তরসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞের 
দক্ষতার ভিত্তিতেই মন্ত্রীদের মধ্যে বন্টিত হইয়া থাকে । সোভিয়েট মগ্্রি- 
পরিঘদের এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অধ্যাপক ডেরেক স্কট মন্তব্য করিয়াছেন,__ 
“অধিকাংশই বিশেষজ্ঞ ; কারখানা পরিচালনার মধ্য দিয়াই তীঁহাদের এই 
পদোর্লতি ঘটিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে তাহাদের পদের পরিবর্তন ঘটলেও, 
কদাচিৎ তাহারা নিজ নিজ বৃত্তি হইতে সরিয়া আসেন ।% 

সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিঘদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহা 
দুই প্রকারের মন্ত্রী লইয়া গঠিত । ঝিটেনের মৃন্ত্রীসভায়ও দুই' প্রকারের 
মন্ত্রী দেখা যায়,--দপ্তরভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও দপ্তরহীন মন্ত্রী, শেষোক্ত অবশ্য 
খুবই কমসংখ্যক | কিন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে মন্ত্রীদের শ্রেণীবিভাগ অন্য 
প্রকারের | এখানে দুই প্রকারের মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রক (10017156705 ) 
আছে-_সারা ইউনিয়ন ( 411-00190 ) মন্ত্রক ও ইউনিয়ন রিপাব্রিক 

(00100 ২628৮1০) মন্ত্রক | প্রথম শ্রেণী সারা ইউনিয়নের এলাকায় 
প্রত্যক্ষতাবে বা তাহাদেরই নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে কার্যকর হয়। 
ইহাদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বলা হয় সারা-ইউনিয়ন মন্ত্রী (401-00197 
110191505 )। দ্বিতীয় শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে প্রেসিডিয়াম কর্ত্ক নিদিষ্ট 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, এছাড়া সংশিষ্ট সারা ইউনিয়ন 
মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাজ করে । এগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের বলা হয় 
ইউনিয়ন রিপার্িক মন্ত্রী (07400. 7590110 7177186675 )1 প্রথম 
শ্রেণীর মন্ত্রণালয় (1410150 ) সম জাতির স্বার্থজড়িত বিষয় লইয়া 
ব্যাপৃত থাকে এবং ইহার এক্তিয়ার সমগ্র ইউনিয়ন এলাকায় ব্যাপ্ত । 
অপর পক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মক্ষেত্র সারা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপার্রিক 
উভয়ের যুগ্ম এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়সমূহ | কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট 
বিভাজন রেখা নাই । দুই শ্রেণীর পরম্পরের মধ্যে প্রায়ই রদবদল হইয়া 
থাকে । আবার সোভিয়েট রাষ্ট্রের ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্্রতৎপরতা হেতু 

ক... ৮8056 825 59501911969, 25926 65:00 2806০ 1009108513126 ০1191- 
105 ৮2517 0531£0260209 2:02 61205 $০ 0205, 2৪৮ 28515 811:851215 18: 11020 
০5 2808৩ 0৫758125698 1 দা1010) (255 1085৩ 25900 01012 ৫9:60181, 

“0831810 2011091 1218615610108”। 05 1616 0. 5০০%%. 0117 
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বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরী সংস্থা উহারা পরিচালনা করিয়া থাকে । 
ইহাদের মধ্যে কিছু সারা-ইউনিয়ন মগ্বণালয়ের পরিচালনাধীন আবার 
অন্যগুলি ইউনিয়ন রিপার্রিক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন। অন্য কোন 
দেশে মন্ত্রী বা মন্ত্রণালয়ের এরূপ বিভা দেখা যায় না। 

গঠন £ মন্ত্রীপরিঘদের গঠন সম্পকে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় । 
প্রথমতঃ ইহাতে বিভিন্ন পধায়ের সদ্বস্য থাকে । ইহাদের মধ্যে প্রধান 
হইলেন মন্ত্রীপরিঘদের সভাপতি, ( 010811709) ০0£ 105 0. 9. ৪. ছং, 
০০০10০1 ০91 7110196615 ) যিনি প্রধানমন্ত্রী বলিয়া অভিহিত । ইহার 
পর কয়েকজন প্প্রথম উপসভাপতি"' (1186 %109-00109171750 01 1175 

ঢ0.5.5.1২. ০০81001 0£ 17110191615 ), তাহার পর (সাধারণ ) উপ- 
সভাপতিগণ ( ৬1০৩-00791727620 ০. 16 [0.9.9.]২. 0091011 ০? 
11110150515 ), তারপর “ইউ, এস, এস্, আর+ এর বিভিন্ন মন্ত্রকের ভার-. 

প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ- সমগ্র ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপার্রিক | উল্লেখ করা 

যাইতে পারে যদিও প্রথম শ্রেণীর মন্ত্রীগণ অধিক প্রভাবশালী ও মর্যাদা_ 
সম্পন্ন হইয়া থাকেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন কোন মন্ত্রী যেমন পররাষ্ট্র 
দণ্তর, প্রতিরক্ষা দপ্তর, অর্থদপ্তর, বিচারবিভাগীয় দপ্তর প্রভৃতির মন্ত্রীগণ 
কোন অংশে অন্যদের অপেক্ষা কম প্রভাবশানী নন | এছাড়া থাকেন 
মন্ত্রীপরিঘদের বু কমিটির সভাপতিগণ । এই কমিটিগুলি সোভিয়েট 

রাষ্টের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের সাক্ষ্য বহন করে । সোভিয়েট রাষ্ট্র 
জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সব্বাত্বকভাবে 

নিয়দ্রিত করে এই সমস্ত কমিটির মাধ্যমে এবং ইহাদের সভাপতিগণ 
স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রীপরিঘদে আসন পান | এজন্য মন্ত্রীপরিঘদের আয়তন 
খুবই বৃহৎ হইয়াছে এবং রাষ্ট্রের কশ্মকাণ্ড ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় 
ইহার আয়তন ক্রমবর্ধমান | 1953 সালে ্ট্যালিনের মৃত্যুর পুবের্ব ইহার 
সভ্যসংখ্যা 50 এর উদ্ধে ছিল, তাহার পর মন্ত্রকগুলির পুনবিন্যাসের ফলে 
এবং কয়েকটি মন্ত্কে এক একজন মন্ত্রীর অধীনে দেওয়ায় বর্তমানে 

সংখ্যা প্রায় 30 দীড়াইয়াছে। এ ছাড়া পরিঘদের কিছু সদস্য আছেন 
ধাহাদের ভোট দেবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন, 
যেমন বিজ্ঞান একাডেমি, অর্থনৈতিক কাউন্সিল বা রাট্রিয় সালিশী 
কমিশনের প্রতিনিধিগণ। এ ছাড়া ইউনিয়ন বিপাঞিক মদ্িপরিষদুলির 

সভাপতিরা পদাধিকারবলে ইউনিয়ন মম্ত্রিপিরিঘদের সদস্য হন | ইহাতে, 

যুজরাষ্ট্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনকাধক্রমের সমন্বয় বিধান সম্ভব হয় । 
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ইউনিয়ন মক্িপরিষদের বর্তমান কাঠামো! সংবিধানের 70 নং ধারায় 
নিন্সলিখিভ পদাধিকারীদের লইয়। গঠিত্ত বলিয়া বর্ণনা কর! 
হইয়াছে :_ 

(1) ইউ, এ, এস্, আর মাম্বপরিঘদের সভাপতি, (2) উক্ত পরিষদের 
প্রথম উপসভাপতিগণ, (3) উহার্ উপসভাপতিগণ, (4) ইউনিয়নের 
মন্ত্রীগণ, (5) মগ্ত্রিপরিঘদের রাষ্ট্রীয়: পরিকল্পনা কমিটির ( 51815 1191017108 

00700010066 ) সভাপতি, (6) মন্ত্রিপরিঘদের রাষ্টীয় গৃহনিম্নীণ কমিটির 
(3516 303101775 0092777166০ ) সভাপতি, () মঘ্তিপরিঘদের রাস্টীয় 

মালুমশলা ও কারিগরি দক্ষতা জোগান সংক্রান্ত কমিটির (3685 
00101710055 001 71916119180 75017010681 98015 ) সভাপতি, 
€8) সোভিয়েট যুক্তরাষ্্রীয় নিয়ন্ত্রণী কমিটির (৮5011655 0০990:01 

5920071105৩ ) সতাপতি, যুক্তরান্ত্রীয় মন্ত্রিপরিঘদের নিম্নোক্ত রাষ্ট্রীয় কমিটি- 
গুলির সতাপতিবুন্দ, (9) শ্রম ও মজুরী সংক্রান্ত কমিটি, (10) বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তিবিদ্যা কমিটি, (11) মূল্য নির্ধারণ কমিটি, (12) দ্রব্যমান 
নির্ণয় কমিটি (908:008105 00120110656 ), (13) বৃত্তিগত শিক্ষাসংক্রাস্ত 
কমিটি, (14) বেতার ও টেলিভিশন সংক্রান্ত কমিটি, (15) বনসম্পদ 
কমিটি, (16) বৈদেশিক অথনৈতিক সংক্রান্ত কমিটি, (17) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা 
কমিটি, নিম়োক্ত বোর্ডগুলির সতাপতিরাও ইউনিয়ন মন্ত্রিপরিঘদের সদস্য 
হন, (18) খামার সমূহের জালানি, যন্ত্রপাতি ও সার জোগানের জন্য 
গঠিত ইউনিয়ন মন্ত্রীপরিঘদের বোর্ড, (19) ইউ, এস্, এস, আর রাষ্ট্রীয় 
ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক বোর্ড, (20) ইউনিয়ন মস্ত্রিপরিঘদের অধীন কেন্দ্রীয় 
পরিসংখ্যান বোর্ড (0000081 90201901081] 80981 )। উপযুক্ত ব্যঞ্গণ 

ব্যতীত সংযোগী প্রজাতন্ত্রসমূহের মন্ত্রিপরিষদগ্ডলির সভাপতিব্ন্দও পদাধিকার 
বলে সোতিয়েট ইউনিয়নের মদ্ত্রিপরিষঘদের সত্য হন। পুব্বেই বল৷ 
হইয়াছে মন্ত্রকগুলির মধ্যে কতকগুন্ি সমগ্র ইউনিয়ন_-যেমন আকাশযান 

শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, নৌবহর, যৃদ্ধোপকরণ, রেলওয়ে, জাহাজনিশ্্বাণ, 

পরিবহন ইত্যাদি সংক্রান্ত মন্তরকসমূহ এবং কতকগুলি ইউনিয়ন রিপাব্সিক 
মন্বক_যেমন আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, যুদ্ধ, অর্থ, উচ্চশিক্ষা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা 
বৈদেশিক সম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, খাদ্যশিল্প, বিচারবিভাগ, বাস্ট্ীয় খামার প্রভৃতি 
সংক্রান্ত মন্ত্রকগুলি |* ইউনিয়ন রিপারিক মন্ত্রকগুলির কাধ্য হইল জাতীয় 

$ 

* হুইজাতীক় মস্তকগুলির বিস্তারিত তাঁলিক! সংবিধানের রণ এবং 78 নং ধারায় বিরত 
হইয়াছে। 
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অর্থনীতি ও সমগ্র ইউনিয়নের স্বাধ্জড়িত প্রশাসনিক বিষয় যেগুলি কেন্ত্র 

হইতে বিভিন্ন ইউনিয়ন রিপাব্রিকের মগ্্কগুলির মাধ্যমে চালানই বাঞ্ছনীয় 
সেগুলি পরিচালনা কর! এবং এমনভাবে করা৷ যে এইসব ক্ষেত্রে প্রতিটি 
অঙ্গরাজ্যের কাধ্যকলাপ সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের ব্যাপক কন্মসূচির 
সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। এইসব মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মশ্রীদের ভূমিকা! 
বছলাংশে সংযোগরক্ষাকারীর ! ইউনিয়ন রিপার্রিক মম্তকের সংখ্যা 
1936 সন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে প্রায় 20তে দাঁড়াইফ়াছে । 
সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিঘদ সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে 
যে ইহার কয়েকজন সদস্য অন্যদের অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী ! 

তাহারা হইলেন পার্টি প্রেসিডিয়ামেরও সত্য । যেহেতু পার্টি প্রেসিভিয়ায়ই 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের কণধার ও মৌলনীতি রচনাকারী তাহারাই কাষ্যতঃ 
মধ্বিপরিঘদ সমেত রাষ্ট্রের সমস্ত সংস্থা পরিচালনা করেন | তাহারা যাহা 
সিদ্ধান্ত করেন অন্যেরা তাহাই অনুমোদন করে। 66 নং ধারা অনুসারে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ চলতি আইনের ভিত্তিতে উহার সিদ্ধান্ত 
ও আদেশসমৃহ জারি করিবে এবং সেগুলি কাধ্যকর হইতেছে কিন৷ 
লক্ষ করিবে | 67 নং ধারায় বল৷ হইয়াছে এসব সিদ্ধান্ত ও আদেশগুলি 
সমগ্র ইউনিয়নের এলাকায় বাধ্যতামূলক হইবে । 

'সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমত। ও কার্ধ্যাবলী : 
রাষ্ট্রীয় প্রশীসনের সব্র্বোচ্চ সংস্বা হিসাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় 

মন্ত্রিপরিষদ রাষ্রশক্তির অন্যান্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থাগুলির সহিত মিলিত- 
ভাবে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে । ইহার বিশেষ 
ক্ষমতাগুলি সংবিধানের 68 নং ধারায় নিম্বোক্তভাবে বাণিত হইয়াছে :-- 

(01) সমগ্র ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন রিপাব্রিক মন্ত্রকগুলির, ইউনিয়ন মন্ত্রি- 

পরিঘদের রাষ্ট্রীয় কমিটিসমূহ ও উহার অধীনস্ব অন্যান্য সংস্থার কাধ্য 
পরিচালনা ও সমনৃয় বিধান করা ; 

(2) জাতীয় অনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণ ও রাষ্ট্রের বাজেটকে 
কাধ্যকরী করার জন্য এবং দেশের মুদ্রা ও খণ ব্যবস্থা জোরদার করার 
জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ; 

(3) দেশে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাষ্্রীয স্বাথ ও নাগরিক 
*অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা ; 

(4) পররাষ্ট্রের সহিত সম্পকের ক্ষেত্রে সাধারণ তদারকি করা ১ 
25 
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(5) দেশের সৈন্যবাহিনীসংগঠন নিগ্ধারণ ও প্রতি বছর কতজন 
নাগরিককে সক্রিয় সামরিকবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা হইবে তাহ 

নির্ণয় করা ; 
(6) অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও -প্রতিরক্ষার সুষ্ুব্যবস্থাপনার জন্য 

সোতিয়েট ফুক্তরাষ্ট্রীয় কমিটি স্থষ্টি করা বা প্রয়োজনবোধে ইউনিয়ন 

মফ্িপরিঘদের অধীনে বিশেষ কষিটি, কমিশন বা বোর্ড স্থাপন করা । 

উপরে বণিত ইউনিয়ন মগ্ত্রিপরিঘদের ক্ষমতা ও কর্মকাণ্ডের বিবরণ 

হইতে দেখা যাইবে যে জাতির সামাজিক, অর্নৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই উহা বিন্যস্ত,_রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো 

বটেই । 
সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রীরা নিজেদের দায়িত্বে সমগ্র মন্ত্রিপরিঘদের 

আদেশ বা সিন্ধান্ত অনুসারে এবং সমগ্র ইউনিয়নের চলতি আইনের 
ভিত্তিতে নিজ নিজ মন্ত্রকের এক্তিয়ারের গণ্ডতীর মধ্যে আদেশ ও স্থপারিশ 

জারি করিতে পারে, কিন্তু প্রায়ই এগুলি তাহাদের মন্ত্রিপরিঘদের 

অবগতির জন্য পাঠাইতে হয় এবং মন্ত্রিপরিষদ এগুলির মধ্যে অভিপ্রেত 

আদেশ ও সুপারিশগুলি প্রত্যাহার করিয়া লয়, শুধু মন্ত্রীদেরই নয়, 

অন্যান্য সংস্থারও অভিপ্রেত কাধ্য নাকচ করিতে পারে । অপর পক্ষে 
সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামও অনুক্ধপতাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিপরিষঘদের 
আদেশাদি নাকচ করিতে পারে । সংবিধানের 65 নং ধারা অনুসারে 
এই মন্ত্রিপরিষদ ইহার কাধ্যকলাপের জন্য স্প্রীম সোভিয়েটের নিকট 
দায়ী এবং জবাবদিহি করিতে বাধ্য ও সুপরীয্ সৌভিয়েটের অধিবেশন 
বিরতিকালে উহার প্রেসিডিয়ামের নিকট দায়ী থাকে । অন্যান্য দেশের 

মন্ত্রিসভার ন্যায় এখানেও প্রত্যেক মন্ত্রীর দুটি ভিন্ন ভূমিকা দেখা যায়, 
প্রথম এককভাবে, দ্বিতীয়, সমগ্র মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে যৌথভাবে | 

যৌথভাবে মন্ত্রিসভা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বা আদেশ জারি করে 

এককভাবে প্রতিটি মন্ত্রীকে তাহার গণ্ডীর মধ্যেই কাজ করিতে হয়। 

প্রস্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 1953 সনে ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর 
সোঁভিয়েট মন্রিপিরিঘদের একটি প্রেসিডিয়াম গঠিত হয়, রাষ্রীয় প্রশাসন ও 

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্পণ উদ্যোগগুলির সময়মত রূপায়ণের 
উদ্দেশ্যে । ইহার সদস্যরা হইলেন, মন্ত্রিপিরিঘদের সভাপতি ব৷ প্রধানমন্ত্রী, 

প্রথম উপসভাপতিগণ এবং উপসভাপতিগণ 1 কাজের স্বুবিধার জন) এই 

প্রেসিডিয়ামও কয়েকটি কমিশন গঠন করেন | ইহাদের মধ্যে অন্যতম 
হইল দৈনন্দিন কাধ্যের কমিশন (09100055101. 01] 01760 73057)659 ) 
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যাহার কাজ হইল যে সব প্রশাসনিক ব্যাপার প্রত্যহ সরকারের বিবেচনার 

জন্য আসে সেগুলি লইয়া প্রাথমিক বিচার বিবেচনা করা | 

অস্ত্রিপরিষদের সভাপতি : 

এখন মস্ত্রিপরিঘদের সভাপতি প্রসঙ্গতঃ ধাহার সম্বন্ধে পৃবের্বই উল্লেখ 
করা হইয়াছে, ফাহাকে প্রধানমন্ত্রী বলিয়া সাধারণত: অভিহিত করা হয় 

তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কেননা মন্ত্রিপরিঘদের অনা সদস্যগণ 
বা সাধারণ মন্ত্রীদের হইতে তীহার অবস্থান ও মধাদা স্বতন্ত্র । মন্ত্রীরা 
নিজ নিজ মন্ত্রক পরিচালনা করেন সোভিয়েট রাষ্রের আইনের এবং 
মপ্ত্রিপরিঘদের নির্দেশের আওতায় | মস্ত্রিপরিঘদ তীহাঁদের কাধ্যকলাপ 
প্রয়োজন বোধে বাতিল করিয়া থাকে । পরিঘদের সভাপতি ব' প্রধানমন্ত্রী 
এই সংস্থার গুরুত্বপূণ স্থান অধিকার করেন | অবশ্য ইহার সঠিক পরিমাণ 
নির্ভর করে এঁ পদে অধিচিত ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্বের উপর এবং বিশেষ 
করিয়। পার্টিতে তাহার প্রভাবের উপর । লেনিন, ষ্ট্যানিন বা খ্শ্চেভ 

তাহার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এবং পরেও ষ্ট্যালিন সোভিয়েট 
রাষ্ট্রে প্রায় একনায়কত্ব চালাইয়া যান |! আবার রাইকভ যিনি 1924 

হইতে 1930 সন পধ্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন পাটির কোপে পড়িয়া 

দেশদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়। প্রাণ হারান । বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 
কোসিগিন বর্তমান রাষ্ট্রের নেতৃত্বের অন্যতম হইলেও শ্রেজনেভের সমকক্ষ 
নন। বিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সহিত সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর তুলনা করিলে 
দেখা যাইবে মন্ত্রিপরিঘদে তাহাদের অবস্থান অনেকটা একই রকমের ) 

অন্যান্য মন্ত্রীর ভাগ্য বহুলাংশেই প্রধানমন্ত্রীর আনুক্ল্যের উপর নির্ভর 
করে এবং মন্ত্রিপরিঘদের পরিচালন। তাহারাই প্রধানত: করিয়া থাকেন । 
কিন্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রে সকল রাষ্টুশক্তির মূল উৎস হইল কমিউনিষ্টপাট, 
অন্যসকল্ সংস্থা বা পদাধিকারীগণ পাটির আজ্ঞাবহ এবং সকলেরই 

স্থল পার্টির নিয়ে। অন্যকোন দেশে পাটির এরূপ সব্বাত্বক আধিপত্য 

নাই, কাজেই সেখানে পদের উপর পদাধিকারীর গুরুত্ব অনেক পরিমাণে 

নির্ভর করে যে কথা সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে খাটে না। অবশ্য এখানে 

গুরুত্বপূণ পদাধিকারীর৷ পাটির নেতৃত্ব হইতে মনোনীত হইয়া থাকেন। 

কাজেই তাঁহাদের কোন অস্গবিধায় পড়িতে হয় না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
তৎকালীন শীসকদলের ( ইহা বিভিন্ন দলের অন্যতম ) একজন নেতৃস্থানীয় 
বাক্তি হইলেও তীহর প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মধাদা প্রধানত; পদের গুরুস্ব' 
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হইতেই আসে, সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর কিন্ত দেশের একমাত্র শ্বীকৃত দলে 

তীহার বিশিষ্ট স্থান হইতেই প্রধানতঃ আসে । 

পরিশেষে সোভিয়েট মন্ত্রীপরিঘদের আর একটি বিশেষত্বের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । সংসদীয় গণতন্ত্রে 'প্রধানমন্ত্রীদের আইনসভার অদস্যপদ 
বাধ্যতামূক বল! যায় । আইনসভার নিকটই তাহারা তাহাদের কাজকান্বের 
জন্য দায়ী থাকেন । আইনস্ভার সদস্যপদ না থাকিলে তীহাদের 

সীমিত কালের মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয় । কিন্ত 
সোভিয়েট সংবিধানে এই ধরণের কোন নিয়ম নাই | ফলে সুপ্রীম 

সোভিয়েটের সদস্য না হইয়াও কেহ' মন্ত্রিপরিঘদের সদস্য হইতে পারে । 
এক্সপ মন্ত্রী ষে কোন কক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন । 

অধ্যাপক ভেরেক্ স্কট উল্লেখ করিয়াছেন যে 1954 সালে মন্ত্রিপরিঘদের 

প্রায় 30 জনের অধিক সদস্য সুপ্রীম সোভিয়েটের কোন কক্ষের সদস্য- 

ছিলেন না। 1962 সনের মন্ত্রিপরিঘদে এই ধরণের মস্ীদের সংখ্যা 
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অষ্টম অধ্যায় 
সোভিয়েট ।ব5।রব/ও-1- আদালতসমুহ 

প্রাকিউরেটরের দণ্তর 
( 30010191১৮৩]? 01 €)6 707.১.১.৫.-0০08769 200 08৩. 

071০6 01 1186 1৮7001719607-056116781 ) 

আইনের সোভিয়েট ধারণ! : 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা আলোচনার পুৰ্বে আইন সম্বন্ধে 
সোভিয়েট রাজনীতিবিদদের ধারণা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার, কেননা 
ইহা আইনের প্রচলিত ধারণা হইতে কিছুটা পৃথক | রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
মার্কস লেনিনীয় ধারণা হইতেই ইহার উৎপত্তি । মার্সের মতে রাষ্ট্র 
হইল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা রক্ষা করিবার জন্য একটি দমনমূলক যন্ত্র এবং 
পু'জিবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে আইন হইল সমাজের একমাত্র 
প্রতিপত্তিশানী গোঠী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য হাতিয়ার মাত্র | 
বৃজৌয়৷ রাষ্ট্রে আইন যেভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে মার্ক এবং এলেল্স্ 
উভয়েই সে সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন | তাহাদের মতে বুর্জোয়া 
আইন ব্যবস্থায় বহুল প্রশংসিত “আইনের চক্ষে সাম্যের' নীতি বৈষম্যেরই 
নামাস্তর । কারণ ধনতান্িক রাষ্ট্রে দরিদ্র শ্রেণীর আদালতে ব্যয়বছল 
মামলা চালাইবার সঙ্গতি থাকে না। এছাড়া বিচারকরা সাধারণতঃ 

বুর্জোয়া শ্রেণীভুস্ত হওয়ায় সম্পত্তির মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিই 
তাহাদের আনুকল্য থাকে এবং যে আইনের ভিত্তিতে তাহারা রায় 
দিয়া থাকেন সে আইনও প্র শ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় রচিত। আইন যে কোন 
বিশেষ রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ও বিশ্বন্যায়িবিচারেরই' 
প্রতিফলন সোভিয়েট আইনবিজ্ঞান এই ধারণা স্বীকার করে না। ইহার 
মতে আইন হইল রাষ্ট্রের মধ্যে জীবনধারার বৈঘয়িক চরিত্রেরই অভিব্যক্তি 
এবং শ্রেণীতিত্তিক সমাজে ইহ] শাসকশ্রেণীরই ইচ্ছামাত্র । সুতরাং সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে যেহেতু শ্রমিকরাই শীসক শ্রেণী আইন সব্র্বহারাদের রাষ্ট্রের শক্রদের 
বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ স্বরূপ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের হাতিয়ার ৷ 
যখন রাষ্ট্র শেষপর্য্যস্ত লোপ পাইবে তখন আইনেরও অনস্তর্ধান ঘার্টিবে । 
কিন্ত তাহার পুবর্ব পর্যস্ত ধনতস্কের উচ্ছেদের জন্য এবং ইভ 
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অমাজ গঠনের জন্য সোভিয়েট আইনকে জোরদার ও দৃঢ় করার প্রয়োজন 
থাকিবে । সবর্বহারাদের একনার; ইহা ক্রীতিগত হাতিয়ার | লেনিনের 

ন্ভাষায় “আইন হইল একটি 3845 কর্মব্যবস্থা, আইন রাজনীতিই” 
(079 58 চ০011005] 2589010, [সা 29 1৯0110109+/-1-01010 )| 

সোভিয্নেট ধারণা অনুসারে, আইন, শর্যুয়ই . একটি কর্মুপস্থার হাতিয়ার 
যাহাতে সমাজতাম্ত্িক বিপ্রবের লক্ষ্য সম্পূসারিত হয় | 

'নাভিক্লেট বিচারব্যবন্থার ইতিবৃত্ত : 
জারতস্ত্রের আইনের সহিত সোভিয়েট ধারণার সম্পূর্ণ অমিলের কারণে 

নভেম্বর বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই জারের আমলের বিভিন্ন বিষয়ের সমস্ত 
আইন ও আদালতসমূহ নাকচ কর! হয় | কেননা লেনিন ও তাহার সহকারীগণ 
এগুলিকে এ আমলের সমস্ত অন্যায় অবিচারের প্রতীক মনে করিয়াছিলেন । 
প্রাক্তন আদালতগুলির স্বলে জনতার আদালত ( ৮০০155+ 0০815 ) স্থাপিত 
হইল এবং তাহাদের বলা হইল জনগণের ইচ্ছা, সাধারণ জ্ঞান ও অন্যান্য 
ব্যবহারিক চিন্তার ভিত্তিতে সকল মামলার নিষ্পত্তি করিতে । পূর্ব 
আমলের আদালতের কোন সিদ্ধান্তের নজির উল্লেখ করা বা পুরে 
আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত করা নিঘিদ্ধ হইল! কিস্ত কিছুদিনের মধ্যে 
দেখা গেল এই ব্যবস্থায় অসুবিধার জ্পষ্ট হইতেছে এবং যে কোন প্রকার 
আনুষ্ঠানিক আইনের প্রয়োজন হইতেছে | 1920 সনের পর হইতে 
আইনের নূতন ও পুরাতন ধারণার মিশ্রনে বিভিন্ন বিষয়ে কতকগুলি 
আচরণবিধির সঙ্কলন (০০963) রচিত হইল-_যেমন শ্রমসংক্রান্ত বিধি-সক্ষলন 
(17৪৮০ ০০৩), পারিবারিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধিসঙ্কলন ( 79025510 
1২619030709 ০০০ ), দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধিসঙ্কলন (0৮11 0০৫০ 
2110 071171781 ০০9০) 1 এগুলি রুশ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতাধিক 
প্রজাতম্বে (২ 5৮... ) আইনের আকারে গুহীত হয়। কিন্তু অবস্থার 
ক্রুত পরিবর্তনের ফলে এগুলি অচিরেই অকার্ধযটকর হইয়া পড়িল ; তাছাড়া 
পূর্ব আমলের ধারণার সহিত আপস করার ফলে অনেক নেতাই 
এগুলিকে স্থুনজরে দেখেন নাই | সেজন্য 1936 সনে নূতন সংবিধানের 
খসড়া রচনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির কর! হয় যে সমস্ত আইন জাতীয় ভিত্তিতে 
এমন.,তাবে ঢালিয়৷ সাজিতে হইবে যে সেগুলি যেন সাম্যবাদের নীতি 
সন্থুলিত, হয় । এই উদ্দেশ্যে. একাঁটি, কমিশন. গঠন করা হয়। এই 
কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা স্থাপিত হয় ] 
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বুত্তন সংবিধানে বিচারব্যবন্থা : 
1938 সনে গৃহীত একাটি আইনে দেশের বিচারব্যবস্থা় নান! 

গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় এ আইনে সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্য 
ম্পষ্টতাঁবে বিবৃত হয়। এ আইনে বলা হইয়াছে যে “'সোভিয়েট আদালত- 
গুলির কর্তব্য হইল নাগরিকদের পিতৃভূমি এবং সমাজতন্ত্বাদের আদর্শের 
প্রতি গভীর অনুরাগের মনোতাবে দীক্ষিত করা, যাহাতে তাহারা 
নিখুত ও অবিচলিতভাবে সোভিয়েট আইন পালন করিতে, সমাজতাম্িক 
সম্পত্তি রক্ষায়, শ্রমসংক্রান্ত নিয়মশৃঙ্খলা ও সততার সহিত রাষ্ট্রের প্রতি 
কর্তব্পালনে এবং রাষ্ট্রেরে নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব উদ্বুদ্ধ 
হইতে পারে ।”* লেনিন ও ষ্ট্যালিন সোতিয়েট আদালতগুলির প্রয়োজনীয়তা 
বিশ্বেঘণ করিয়া বলিয়াছেন, একদিকে সমাজতম্ত্রের ও জনগণের শক্রদের, 

দেশদ্রোহীদের, গুপ্তচর, অন্তর্থাতক ও নাঁশকতামূলক কর্মে নিষুক্ত 
ব্যক্তিদের দমনের জন্য, অন্যদিকে সোভিয়েট ব্যবস্থা সুদৃঢকরণের জন্য 
ও মেহনতি মানুঘের মধ্যে সমাজতাম্িক নিয়মনিষ্ঠা প্রোথিত করার জন্যই 
আদালতগুলির প্রয়োজন | লক্ষ করা যায় যে এগুলি নাগরিকদের পালনীয় 
কর্তব্য বলিয়াও সংবিধানে লিখিত হইয়াছে । সুতরাং এক কথায় বল৷ 
যায় আদালতগুলির উদ্দেশ্য হইল নাগরিকগণ যাহাতে ঠিকমত তাহাদের 
কর্তব্যগুলি পালন করে তাহা তদারকি করা এবং এই কার্যে প্রকিউরেটরের 
দপ্তরের বিশেঘ ভূমিকা আছে। পরে সেসম্পর্কে বিশদ আলোচনা 

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার কতিপয় বৈশিষ্ট্য : 

এখন আমরা সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব । 

প্রথমতঃ বিভিন্ন স্তরের আদালতেই বিচারকগণ নিদ্দিষ্ট মেয়াদের জন্য 

নিব্বাচিত হইয়া থাকেন। যেমন সবের্বাচ্চ কেন্দ্রীয় আদালত সুন্রীম- 
কোর্টের যুক্তরাষ্্রীয় বিশেষ আদালতগুলির, ইউনিয়ন রিপাব্নিক, স্বয়ংশাসিত 
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( ৪0000010985 ) রিপাব্লিকের স্ুপ্রীযকোর্টগুলির বিচারপতিরা নিজ নিজ, 
স্প্রীম দোতিয়েট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিব্বাচিত হইয়া৷ থাকেন । 
আবার নিয়তর আঞ্চলিক আদালতগুলির .বিচারকণ নিজ নিজ স্থানীয় 

সোভিয়েট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিব্্বাচিত হন। আবার সবর্বনিমু 
আদালত--জনতাঁর আদালতের বিচারকগণ--জেলার সকল অধিবাসীদের দ্বাবু! 

তিন বসরৈর জন্য নিবর্বাচিত হন । উল্লেখ করা যাইতে পারে সাধারণত: 
পশ্চিমী গণতম্ত্গুলিতে বিচারকদের নিক্বাচন করা হয় না, রাষ্ট্রপ্রধান ব 
শীসনবিতাগ কর্তৃক বিচারকর। নিযৃক্ত হন এবং কোন গুরুতর অপরাধ ছাড়া 

তাহারা অবসরের নিদিষ্ট বয়স পধ্যস্ত কাজে বহাল থাকেন এবং গুরুতর 
অপরাধে তাহাদের অপসারণের পদ্ধতি অতীব জটিল ও দুক্ধর কর! হয়। 

দ্বিতীয়তঃ অন্য দেশের ন্যায় সোভিয়েট বিচারব্যবস্থা সরকারের একটি 

স্বতন্ত্র বিভাগ নয় | ইহা অর্থমন্ত্রক, শিক্ষামন্ত্রক প্রভৃতির ন্যায় প্রশাসনের 
অঙ্গবিশেঘ । বিচারসংক্রান্ত যাবতীয় কর্মধারা আদালতগুনি প্রকিউরেটর 

জেনারেলের ( অন্য দেশের এ্যাটনি জেনারেলের সামিল ) সহযোগিতায় 

পরিচালনা করিয়া থাকে৷ বিচারালয়ের কার্য বিচারকাধ্য পরিচালনা এবং 
প্রকিউরেটরের কার্য্য বিচারকাধ্য পরিচালনার সুষ্ঠু তদারকি কর! | এই দু'টি 
বিষয়ই যে সংবিধানের একটি অধ্যায়েই (9ম অধ্যায় ) লিখিত হইয়াছে ইহ) 

তাৎপধপূণণ | ইহার অর্থ হুইল সংবিধান প্রণেতার৷ দুইটি ক্রিয়ারই একই 
উদ্দেশ্য ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন | এই উদ্দেশ্য আমরা উপরে উল্লেখ 

করিয়াছি । সোভিয়েট সংবিধানিক আইনের দইজন যুগুভাঘ্যকার* 

তাঁহাদের গ্রন্থে এসম্পর্কে বলিয়াছেন,_“সোভিয়েট আদালতগুলি ও 
প্রকিউরেটরের দপ্তরের উদ্দেশ্য হইল নিম্নোক্ত জিনিঘগুলির লজ্ঘন প্রতিহত 
করার ব্যবস্থা করা-- 

(1) ইউ, এস, এস, আর এর সমাজ ও রাষ্ট ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক 

অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি যাহ! ইউ, এস, এস, আর ও অঙ্গরাজ্য- 
গুলির সংবিধানবলীতে সম্বলিত হইয়াছে : 

(2) নাগরিকদের যে সমস্ত রাজনৈতিক, শ্রমসংক্রান্ত ও অন্যান্য 
ব্যক্তিগত অধিকারগুলির ব্যবস্থ। উপরোক্ত সংবিধানগুলিতে করা হইয়াছে : 

(3) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যৌথখামার, সমবায় প্রতিষ্ঠান ও 
অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার ও আইন দ্বারা রক্ষিত স্বার্থসমূহ | 

ক. 50112920985 8 ৮, 2091807০105 00, 01৮ 01 7, 00. 818-14. 
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আদালতগুলি ও প্রকিউরেটরের দপ্তরের কাধ্য হইল আইনভঙ্গের সকল; 
প্রকার অপরাধ খঁজিয় বাহির করা ও দূর করা | ইহারা অপরাধীদের বিরদ্ধে . 
শুধু মামলাই রুজু করে না, তাহাদিগকে সংশোধন করিতেও চেষ্টা করে।” 

তৃতীয়তঃ যদিও বিচারব্যবস্বা অনেকটা বিকেন্দ্রীকৃত, সারা 
সোভিয়েট ইউনিয়নে একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্ধযবিধি চালু 
আছে । সোভিয়েটে বিচারকগণ শুধু* আইনের অধীন, অন্য কোন 
সরকারী সংস্থার অধীন নন ( 112 নং ধারা )। রাষ্্রশভির অন্য কোন 
সংস্থার আদালতের কাধ্যে হস্তক্ষেপ করার অথবা উহার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত 
করিবার এক্তিয়ার নাই | অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কত্বব্য যেহেতু 
অন্যান্য সকল সরকারী সংস্থার মতই বিচারকগণের নিয়োগেও শেষ 

পধন্ত পাটির তথ! পার্টির নেতৃবৃন্দেরই হাত, বিচারকদের সম্পূর্ণ স্বাধীন 
বলা যায় না। বিশেষতঃ ট্র্যালিনের আমলে দেখা গিয়াছে যে কোন 

লোককে মতপার্ক্যের সন্দেহে তিনি “জনগণের শত্র'' (461060% ০ 

ঢ০০119* ) বলিয়া অভিহিত করিতেন এবং তাহাকে তীহার অপরাধের জন্য 

বিনা বিচারেই কঠোর নির্যাতন ভোগ করিতে হইত, যেহেতু তিনিই 
তখন রাশিয়ার সব্বেসব্ব। ছিলেন। একপ অবস্থায় বিচারকদের স্বাধীনতা 
অলীক ও অবাস্তব হইয়া যায় । 

চতুর্তঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নে বিচারব্যবস্থার কাঠামো কেন্দ্রে এবং 
বিভিন্ন স্তরের অঙ্গরাজ্যগুলিতে সব্বত্র একই প্রকার এবং আদালতের 
কাছে সকল নাগরিকই জমান আচরণ পাইয়া থাকে । জাতি, বণ, 

সামাজিক উৎপত্তি বা পেশাগত মর্যাদার পার্ধক্য হেতু কেহই কোন 
বিশেষ সুযোগ পায় না| বিচারব্যবস্থার সব্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে 

ইউ, এস্, এব্, আর? এর সুপ্রীম কোর্ট! ইউনিয়ন রিপান্নিকের সুপ্রীম 
কোর্ট হইতে আর্ত করিয়া! সব্বনিয় জনতার আদালত পর্যন্ত সকল 
আদালতের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শেঘ আপীল এই আদালতেই আসে এবং 
ইহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং তাহা সারা ইউনিয়নে আইনের মর্যাদা পায় । 

পঞ্চমতঃ নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষার ব্যাপারে 

সোভিয়েট রাষ্টে আদালত ও প্রকিউরেটরের বিশেষ ভূমিকা আছে । 
পৃৰেরবেই বলা হইয়াছে সংবিধানের 127 নং ধারা অনুসারে আদালতের 
আদেশ অথবা প্রকিউরেটরের অনুমোদন ছাড়া কাহাকেও গ্রেপ্তার করা 
চলে না | তাছাড়া! খুব বিশেষ ক্ষেত্রে কোন আইনের বলে ছাড়া কোন 

অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রকাশ্য আদালতে বিচার হইতে বঞ্চিত হয় না । অভিযুক্ঞ 
ব্যজি নিজেই বা কৌসিলির সাহায্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকাক্ক 



৯4. বিদেশী রাষধূহের দত _সোভির়েট ইউনিরন 
পাইয়া থাকে | বিচার কাধ্য আঞ্চলিক তারায় পরিচালিত হয় এবং 
অভিযুক্ত ব্যক্তি এ তাঘ্বায় না জানিলে একজন দোভাথীর ব্যবস্থা করা 
হইয়া থাকে । | 

ঘষ্ঠতঃ, সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিটি আদালত গঠিত হয় বিচারক ও 
বনগণের সহবিচারকদের ( £596530£ ) লইয়। | এ্যাসেসররা অবিশেঘজ্ঞ 
বিচারক হইলেও কিন্তু জরর ' (38:০9: ) নন। তাহারা পুরাপুরি 
বিচারকই বটে কিন্তু অস্থায়ী বিচারক | বিভিন্ন স্তরের আদালতেই ইহার! 

স্থায়ী বিচারকদের সহযোগিতা করেন ৷ সাধারণতঃ আদিম ( 0081091 ) 
বিচারের ক্ষেত্রে দৃইজন এযাসেসর ও একজন স্থায়ী বিচারক যিনি 
সভাপতির কাজ করেন ইহাদের লইয়া আদালত গঠিত হয় । আপীল 
বিচারের ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক বিচারক থাকে । সোভিয়েট বিচার- 

ব্যবস্থায় ব্রিটেনের ও অনেক দেশের মত জুরিপ্রথা নাই | স্থায়ী বিচারক- 
গণ ও গ্যাসেসরগণ একভাবেই এবং একই মেয়াদের জন্য নিব্বাচিত 

হইয়া থাকেন এবং উভয়কেই বরখাস্ত" ( চ২০৪]1 ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
নিয়োগকারী সংস্থা অপসারণ করিতে পারে । বিচারকদের তাহাদের 

'মেয়াদকালে নিয়মিতভাবে কাজ করিতে হয়, কিস্তু এ্যাসেসরা সাধারণতঃ 

বৎসরে 10 দিন কাজ করে| তবে মামলাটি এ সময়ের মধ্যে শেঘ না 

হইলে কাজের সময়সীমা বাড়ান প্রয়োজন হয় ; এই সময়ের জন্য 

বেতনাদি তিনি তাহার কর্মস্বত্র হইতেই পাইয়া থাকেন । বিচারক ও 

এ্যাসেসরদের বিরুদ্ধে বিশেঘ বিশেষ অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলা 

দায়ের হইতে পারে । নিযুস্তরের আদালতগুলির ক্ষেত্রে সংশিষ্ট ইউনিয়ন 
রিপাব্রিকের প্রেসিডিয়ামের অনুমোদনক্রমে জেল! প্রকিউরেটর এই মামলা 
দায়ের করেন এবং ইউনিয়ন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ও গ্যাসেসরদের 
ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়ামের অনুমোদনক্রমে “ইউ, এস, এস্, আর? এর 
'প্রকিউরেটর-জেনারেল এই মামলা দায়ের করেন । 

সপ্তমতঃ, সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট 

হইল, এখানে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের ন্যায় কোন সুপ্রীম কোর্ট 
বা অন্যাকোন আদালতেরই সংবিধানের ধারা ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা 

নাই। একযাত্র কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়ামকে ও ইউনিয়ন 

রিপাব্রিকের ক্ষেত্রে সেখানকার প্রেসিডিয়ামকে এই ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে | এছাড়া কোন সুপ্রীষ কোর্টেরই বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার 
€ 18410391751 ) ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক 
পাশ করা কোন আইন সংবিধান বিক্ুদ্ধ কিনা এই প্রশ বিচার করিবার 
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এবং সংবিধান বিরুদ্ধ বিবেচিত হইলে আইনটি অবৈধ যোঘণা করিবার 
নি ৮ 

ক্ষমতা সোতিয়েট সুপ্রীম কোর্টের নাই। কারণ সুপ্রীম সোভিয়েটকে 
এন 

চুড়ান্ত সাব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সংস্থা বলিয়া গণ্য করা হয় । 

বিচারব্যবন্থার বিন্যাস £ 

এখন আমরা সোভিয়েট বিচার ব্যবস্থার বিন্যাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা! করিব | পৃবেবই বলা হইয়াছে “ইউ, এস্, এস্, আর' এর 

সুপ্রীম কোর্ট বিচারব্যবস্থার সব্র্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত । সোভিয়েট 
ইউনিয়নে এইটিই একমাত্র নিয়মমাফিক আদালত যাহ! যুক্তরাষ্ট্ীয় প্রতিষ্ঠান, 
যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্য কয়েকটি সংস্বাও পরোক্ষভাবে বিচার- 

বিতাগীয় কাজের সহিত লিগ থাকে । সোভিয়েট হউনিয়তত অন্য সব 
আদালত অঙ্গরাজ্য ইউনিয়ন রিপাব্রিক ও তাহার নিয়ে অন্যান্য আঞ্চলিক 
বিভাগগুলির | 1936 সালেৰ ট্ট্যালিন সংবিধান গৃহীত হইবার পূর্রেও 
সুপ্রীম কোর্টের অস্তিত্ব ছিল। নূতন সংবিধানের 104 এবং 105 নং 
ধারায় সাধারণভাবে ইহার গঠন ও কাধ্যক্রম বণিত হইয়াছে । এছাড়া 

ইহার সংগঠন ও এক্তিয়ারের বিস্তারিত বিবরণ 1938 সালের (16ই 
আগষ্ট ) একটি আইনে বিবৃত হইয়াছে । আদালতগুলি ও প্রকিউরেটরের 
দণ্ডরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বণিত হইয়াছে 1955 ও 1958 সালের দুইটি 
আইনের 2 নং ধারায় (1955 5680006 ০01 58700115019 1০৮০15 ০? 

006 17০০0126015 028০5 ( 2 2 ) 200 1958 17010 05396106815 ০৫ 

[,5615197(101) 01) 019 70010191 55151) ০ 006 0. 5. 5. মং, 220. 

€1) [00100 2110 4১60007710005 [1২619001105 (4১1৮ 2 )1 সংবিধানের 

104 নং ধারায় বলা হইয়াছে “ইউ, এস্, এষ, আর? এর স্মুপ্রীম কোর্ট 
সব্রবোচ্চ বিচারবিভাগীয় সংস্থা হইবে | ইউ, এস, এস, আর ও ইউনিয়ন 
রিপাব্রিকসমূহের যাবতীয় বিচারবিভাগীয় সংস্থাগুলির বিচারসংক্রান্ত সমস্ত 
কাধ্যের উপর আইন নিদ্দিষ্ট সীমার মধ্যে তদারকি ক্ষমতা উহাতেই' ন্যস্ত 

থাঁকিবে | 105 নং ধারায় বলা হইয়াছে সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় সুপ্রীম 
সোভিয়েট দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্য নিব্বাচিত হইবে এবং উহাতে 
ইউনিয়ন রিপাব্রিকের সুপ্রীম কোর্টগুলির সভাপতিবৃন্দ পদাধিকারবলে 
সদস্য থাকিবেন। সংবিধানে যদিও স্থপ্রীম সোভিয়েটকেই বিচারকৃদের 

নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে আসলে কিন্ত তীহীদের পার্টির 
নেতৃত্বই মনোনীত করিয়া থাকে । নিম়ুস্তরের বিভাগগুলিতে আদালতগ্ডীনি 
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একই পদ্ধতিতে গঠিত হয় । যেমন ইউনিয়ন ব্রিপাক্সিকের সুপ্রীম কো 
উহার সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক, শ্বয়ংশীসিত (৪96০1012985 ) রিপাব্রিকের 

অপ্রীম কোর্ট উহার সুপ্রীম সোভিয়েট- কর্তৃক এবং টেরিটরিগুলি 
(15710010165 ), অঞ্চলগুলি € £98107 ), প্রধান প্রধান শহর (29910: 

০1095), স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ( &9০0019089 [২০10179 ) ও জাতীয় 

এলাকাগুলির (ি210081 41685 9 আদাল্তগুলি নিজ নিজ সোভিয়েট 

কর্তৃক নিব্বাচিত হয়। ফৌজী আদালতগুলির (1411105 1015920915 ) 

সভাপতি, উপসভাপতি ও সদস্যগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম 
স্োভিয়েটের প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নিব্বাচিত হন | যে কোন সোভিয়েট নাগরিক 

অন্যন 25 বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে ' এবং ভোটাধিকারী হইলে বিচারক 

বা এ্যাসেসর নিব্বাচিত হইবার যোগ্য এবং সেনাবাহিনীতে কম্মরত কোন 

নাগরিক যে কোন বয়সেই ফৌজী আদালতে এ্যাসেসর নিব্বাচিত হইতে 

পারে। নিয়োক্ত ব্যক্তিদের লইয়া সুপ্রীম কোঠি গঠিত হয়,_€৫1) একজন 

সভাপতি, (2) একজন উপসভাপতি, (3) কিছুসংখ্যক সাধারণ বিচারপতি, 

(4) 25 জন জনগণের এ্যাসেসর বা অবিশেষজ্ঞ সহ বিচারপতি । সাধারণ 

বিচারপতির সংখ্যা সময় সময় পরিবন্তিত হয় | দৃষ্টান্তস্বরূপ, 1938 সালে 

ইহাদের সংখ্যা ছিল 45 ; 1946 সালে এই সংখ্যা হয় 681 এ্যাসেসরগণ 

্থপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নিব্বাচিত, কিন্ত আসলে পাটির 

নেতৃত্ব কর্তৃক মনোনীত । কোন কায়েী স্বার্থের প্রভাব নিরসণ করিবার 

জন্যই ইহাদের নিয়োগ । সাধারণ বিচারপতিদের পেশাদার আইনজীবী 

হইতে লওয়া হয় না, তবে সাধারণত: বিচারকের কাজে পুবর্ব অভিজ্ঞতা 

আছে এমন লোকদেরই ল্ওয়া হয় | সুপ্রীম কোর্ট মামলার বিষয় অনুযায়ী 

পাঁচটি স্বতন্ব বিতাগে বিভক্ত,-(1) ফৌজদারী, (2) দেওয়ানী, (3) ফৌজী 

( 2001থোগে ), (6) রেলরোডযান সংক্রান্ত ও (5) জলযান সংক্রান্ত । 

স্প্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি যে কোন বিভাগে সভাপতিত্ব করিতে 

পারেন। তিনি যে কোন আদালত হইতে কোন মামলা সুপ্রীম কোর্টের 

পূর্ণ অধিবেশনে স্থানান্তরিত করিতে পারেন । বিভিন্ন বিতাঁগের অধিবেশন 

মস্কো ও অন্যান্য শহরে অনুষ্ঠিত হয় । অধিবেশন সাধারণতঃ প্রকাশ্যেই 

হইয়া থাঁকে, বিশেষ ক্ষেত্রে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। জুপ্রীম কোর্ট 

মুখ্যতঃ আপীল আদালত | এখানে ইউনিয়ন রিপান্রিকের সুপ্রীম কোর্ট 

হইতে আপীলের শুনানী হয় । আবার সারা ইউনিয়নের স্বাথজড়িত বিঘয় 

বা বিভিন্ন অকন্ররাঁজ্যের বিরোধ সংক্রান্ত বিঘয় শুনানির জন্য ইহা আদিম 

(০0151081 ) বিচারালয়ও বটে । 
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সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা : 
(1) স্বপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্্রীয় এবং ইউনিয়ন রিপার্সিকসমূহের আদালত- 

গুলির কাধ্যাবলী তদারক করিয়া থাকে ; 

0) জুপ্রীম কোর্ট সুপ্রীম সোভিয়েটে আইন সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতে পারে ; 

(3) বিচার বিষয়ে অন্যান্য আদ!নতকে নির্দেশ দিয়া থাকে : 

(4) বিভিন্ন আদালতের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা 
সুপ্রীম কোর্ট করিয়া থাকে ; | 

(5) এই সব্রবোচ্চ আদালতের উপর মূল (০7181081) এবং আপীল 
সংক্রান্ত ( ৪02০9119065 ) বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে ; 

(6) ইউনিয়ন রিপাব্রিক ও অন্যান্য রিপাক্িকগুলির সব্বোচ্চ 
আদালতগুলি এবং বিশেষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানি 
'সোতিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্ঠে অনুষ্ঠিত হইয়৷ থাকে । 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে স্বুপ্রীম সোভিয়েট অথবা প্রেসিডিয়ামের 
নির্দেশে সুপ্রীম কোর্টের সভাপতি, সহ-সভাপতিবন্দ, সদস্যগণ এবং 
সহযোগী বিচারকগণকে তাহাদের নিজ নিজ পদ হইতে অপসারণ করা 
যাইতে পারে। 

সুপ্রীম কোর্টের পৃণাঙ্গ অধিবেশন ( 15000 ) হয় ইহার সভাপতি, 

উপসভাপতি, তিনটি বিভাগের সভাপতিগণ, « জন সাধারণ বিচারপতি, 

এবং ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্টগুলির সভাপতিদের লইয়া ; 
শেঘোক্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন বটে তবে সদস্য হিসাবে নয়। পর্ণাঙ্ত 
অধিবেশনে প্রকিউরেটর-জেনারেলের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক । 
এই অধিবেশন প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার বসে। ইহা সুপ্রাম 

কোর্টের সভাপতি কর্তৃক আহত হয় । ইহা নিম আদালতদের অভিযোগ 
বিচার বিবেচনা করে এবং আদালতের কাধ্যবিধি ও পদ্ধতি সম্পকীয়ি 

নির্দেশে জারি করে যাহাতে সারা ইউনিয়নে একই নিয়ম চালু থাকে । 
তাছাড়া সময়ে সময়ে ইহা জটিল আইনের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে এবং 

অঙ্গরাজ্যদের শাসনকর্তৃ পক্ষের কাধ্যকলাপের সমীক্ষাও করিয়া থাকে। 
স্ৃপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন বিভাগের রায় বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রকিউরেটর- 

জেনারেলের অথবা জ্ুপ্রীম কোর্টের সভাপতির আপত্তির শুনানি এই 
অধিবেশনে হইয়া থাকে | পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনই সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন 
বিভীগ গঠিত করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া কয়েকটি 



০: 2 টং 

বিশেষ আদালতের রর প্রয়োজন । কির 7 জুল বৌ শান 
রেলওয়ে ও জলযান সংক্রান্ত বিশেষ আদালত । ইহাদের এয়া 

অপরাধের ধরণের উপর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির মর্যাদার উপর নিডর 
করে । বিশেষ আদালতগুলিও ুপ্রীম সোভিরেট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের 
জন্য নিব্বাচিত হইয়৷ থাকে । 

ইউনিয়ন রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্ট: 
_. ইউনিয়ন রিপাবলিকের মধ্যে ইহাই সব্রোচ্চ আদালত | ইহা 
রিপাবলিকের সমস্ত নিম আদালতের তদারকি করে এবং প্রকিউরেটর- 

জেনারেল, অর্থবা কেন্দ্রীয় সুত্রীম কোর্টের সভাপতি বা নিজ সুপ্রীম 
কোর্টের সভাপতি বা প্রকিউরেটরের "নিকট প্রাপ্ত সকল অভিযোগ সম্বন্ধে 

বিচার বিবেচনা করে | এছাড়া অধস্তন সব আদালতের রায় হইতে 

আপীলের নিষ্পত্তি করিয়া থাকে এবং ইচ্ছা করিলে এ রায় খারিজ 

করিতে পারে । অতীব গুরুত্বপূণ মামলা এবং রিপাবলিকের সর্বোচ্চ 
প্রশাসকগণ যেসব গুরুতর অপরাধে জড়িত হন তাহার বিচারও এই 

আদালত করিয়া থাকে | 

স্বয়ংশাদিত রিপাবলিকের সুপ্রীম কোর্ট : | 

পরবর্তী নিয় আদালত হইল স্বয়ংশাসিত রিপাবলিকের ( £960100]2- 

0৪ 17২6১9৮11০) সুপ্রীম কোর্ট ইহা অধস্তন আদালতগুলির বিচার- 
সংক্রান্ত কাধ্যাবলীর তদারকি করিয়া থাকে । যেসব ফৌজদারী ও 

দেওয়ানী মামলার আইনে ইহাকে এক্তিয়ার দেওয়া হয় ইহ] সেগুলি 

বিচার করে এবং অধস্তন আদালত হইতে আপীলেরও নিস্পত্তি করে ! 

আঞ্চলিক আদালতঙমূহ £ 
পরবত্তী নিম্ন আদালতগুলি হইল বিভিন্ন নামের আঞ্চলিক আদালত । 

এগুলি হইল 40602018005 1[681019, 900281 £১1525, [601- 

607193, [২5810103, 41585 ইত্যাদির আদালতগুলি । ইহাদেরও আদিম ও 

আপীল দূই প্রকারেরই এক্তিয়ার আছে। নিজ নিজ এলাকার নিম 
আদালত অর্থাৎ জনতার আদালতগুলির রায়ের বিরুদ্ধে আপীল ইহাদের 
নিকট আসে । তাছাড়।৷ বিভিন্ন প্রকারের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার 

প্রাথমিক বিচারও তাহারা করে| পুবের্বেই 'বলা হইয়াছে এই সব 
আঁালতের বিচারকরা নিজ নিজ এলাকার মেহনতি মানুষদের প্রতিনিধি 
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সোভিয়েট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জনয নিবর্বাচিত হন এবং প্রয়োজনবোধে 
তাহার! বরখাস্তও (15811 ) হইতে পারেন । 

জনতার আদাজভসমুহ : 

সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার সব্বনিয় ধাপ ও মূল সংস্থা হইল জনতার 

আদালতগুলি । একজন বিচারক ও দুইজন এ্যাসেসর লইয়া এই আদালত 

গঠিত । বিচারক ও এ্যাসেসরগণ এলাকার সকল তেটার কর্তৃক - প্রত্যক্ষ 
গোপন তোটে তিন বৎসরের জন্য নিব্বাচিত হন, অন্যান্য আদালতের 
ন্যায় পাঁচ বৎসরের জন্য নয়। ইহারাও প্রয়োজনবোধে বরখাস্ত 
(15০11) সাপেক্ষ | ফৌজদারী ও দেওয়ানী 'উভয় ক্ষেত্রেই এই 
আদালতের এক্তিয়ার থাকে, তবে ছোটখাট অপরাধের ক্ষেত্রেই ইহার 
ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের প্রাথমিক বিচারের 
এক্তিয়ার উদ্ধতন আদালতগুলিতে গুরুত্ব অনুসারে স্বুপ্রীম কোর্ট পবস্ত 
বিভিন্ন আদালতে বর্তায় । ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে মারামারি, নারী- 
ধর্ঘন, চুরি, ডাকাতি, সরকারী কন্মচারীদের কর্তব্যে অবহেল৷, ব৷ ক্ষমতার 
'অপব্যবহার, রাষ্্ী নির্দেশিত কত্তব্যে অবহেলা প্রভৃতির অভিযোগ সম্বন্ধে 
ইহারা বিচার করে আর দেওয়ানী অপরাধের ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার 
সংক্রান্ত, শ্রমসংক্রান্ত নিয়মশৃঙ্খলা৷ তঙ্গ বা! উচ্ছঙ্খল আচরণ প্রভৃতির ইহারা 

বিচার করিয়া থাকে । 

প্রকিউরেটর-জেনারেল ও ভাঙার দগুর : 
সোভিয়েট বিচারব্যবস্থার পরিদর্শন ও তদারকির ভারপ্রাপ্ত এই 

সংস্থার পর্যালোচনা না করিলে বিচারব্যবস্থার আলোচনা অসম্পূণ থাকিবে । 
কেননা সোভিয়েট আদালতগুনি ও প্রকিউরেটর-জেনারেলের দ্র 

পরস্পরের পরিপ্রক সংস্থা | প্রথমটির কার্য হইল বিচারকাধ্যের 
পরিচালনা ও আইনকে কাধ্যকরী করা ; দ্বিতীয়াটর কাধ্য হইল এ 

কাধ্যের তদারকি করা ও দেখা যাহাতে কোন আইনতঙ্গকারী অপরাধী 

বিচার হইতে অব্যাহতি না পায় এবং নাগরিকদের অধিকার যথাযথ- 

তাবে রক্ষিত হয় ও রাষ্রে সমাজতান্িক ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়। উভয় 
প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত বিচারব্যবস্থা ফলপ্রসূ হইতে 

পারে না, কেনন৷ পৃৰের্ব ই বল! হইয়াছে উভয়েরই উদ্দেশ্য একই | 
প্রকিউরেটর-জেনারেলের পদটিকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভূতি দেশের 
এ্যাটণি জেনারেলের সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। কিছুটা সাদ্শ্য 



400 বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্বা- সোভিয়েট ইউনিয়ন 

থাকিলেও উহারা অনুরূপ নয়। প্রকিউরেটর-জেনারেলের কাধ্য, 
ক্ষমতাবলী ও বিচারব্যবস্থায় তাহার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক । 
এই সব দিক হইতে পদটিকে অহ্ধিতীয় ও অনন্য বলা যায়। ঠিক 
এই ধরণের পদ এখনও পরস্ত কোথাও স্থা্টি হয় নাই | ইহার ক্ষমতা 
ও. দায়িত্ব এতই বিস্তীণ ও ব্যাপক এবং তাহার অধীনস্থ অনুসন্ধানী 
সংস্থা এতই সব্বব্যাপী যে তাহার দপ্তরকে রাষ্্রশক্তির একটি অচ্ছেদ্য 
বিশেষ অঙ্গ বল 'যায়। এই পদটি স্ষ্টি করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
সংবিধানের 113 নং ধারায় এইভাবে বিবৃত হইয়াছে । 

“ইউ, এস্, এস, আর” প্রকিউরেটর জেনারেল সকল মন্ত্রক ও উহাদের 
অধস্তন সকলু প্রতিষ্ঠান, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য নাগরিকদের 
যথাযথ আইন মানিয়া চলা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত 
তদারকি ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ।” অর্থাৎ সোভিয়েট আইন যাহাতে 
বাষ্ের সকলেই নিখু'তভাবে পালন করিয়া চলে এবং আইন যাহাতে 
সম্যকভাবে কার্যকরী হয় তাহার তদারকি করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা 

প্রকিউরেটর-জেনারেলে ন্যস্ত হইয়াছে । যাহারা আইনের মন অনুধাবন না 
করিয়া বা ইচ্ছাকৃত ভাবে নাশকতামূলক উদ্দেশ্যে আইন ভঙ্গ করে 
তাহাদের খু'জিয়া বাহির করিয়া বিচারের জন্য সোপর্দ করা তীহার 
কর্তব্য । এজন্য তাহার অধীনে একটি গুপ্ত অনুসন্ধানীদল নিযুক্ত আছে। 
তাহারা সব্বত্র গোপনে ছড়াইয়া তাহার উপদেশমত কাজ করিয়া যায় ও 
তাহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে| কোন প্রকার আইন বিচ্যুতি 
বা অপরাধের সন্দেহ হইল তাহারা তাহাকে সঙ্কেত করে এবং অনুসন্ধানের 
ফলে উহার কিছু ভিত্তি পাইলে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন। 

দেখ। গিয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেঘ পযন্ত বিচারে এইসব ব্যক্তির 
অপরাধ সাব্যস্ত হয় এবং অপরাধীর সাজা হয় । 

সংবিধানের 114 নং ধারায় বল। হইয়াছে প্রকিউরেটর-জেনারেল ?7 
বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক নিযুক্ত হইবে | অন্যান্য 
গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ন্যায় এক্ষেত্রেও আনুষ্ঠানিকভাবে সুপ্রীম সোভিয়েট 
নিয়োগ করিলেও আসলে তাহার নিয়োগ পার্টি নেতৃত্বেরই হাতে । 
115 নং ধারায় বলা হইয়াছে ইউনিয়ন রিপাবলিক, টেরিটরি, রিজয়ন 
স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক ও রিজিয়নগুলিরও প্রকিউরেটরদের কেন্দ্রীয় 
প্রকিউরেটর-জেনারেল পাঁচ বরের জন্য নিয়োগ করিবেন। 116 নং 
ধারা অনুসারে জাতীয় এলাকা ( 1ব911079] 81589 ), জেলা 

১(797800) ও শহরগুলির (০৪ ) প্রকিউরেটরদের সংশিষ্ট ইউনিয়ন 
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দরিপাবলিকের প্রকিউবেটর কেন্দ্রীয় প্রকিউরেটর জেনারেলের অনুমোদন 
সাপেক্ষে পাচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিবেন। এইসব প্রকিউরেটরের” 
কার্যাবলী ও ক্ষমতা নিজ নিজ এলাকায় প্রকিউরেটর জেনারেলেরই 
অনুরূপ, কিন্ত তাহারা প্রকিউরেটর জেনারেলের কর্তৃ ত্বাধীন, যদিও তাহারা 
তাহাদের কর্তব্যপালনে স্থানীয় শাপনসংস্থাগুলির অধীন নন (117 নং 
ধারা )। প্রকিউরেটর জেনারেল নিজেও সুপ্রীম সোভিয়েট ছাড়া অন্য 
কাহারও এমন কি মন্ত্রিপরিদেরও অধীন নন। অবশ্য পাটি ও পার্টি 
প্রেসিডিয়ামের তিনি অধীন | যেহেতু তাহার এক্তিয়ার সারা ইউনিয়নব্যাপী, 
'নিয়স্তরের আঞ্চলিক প্রকিউরেটরগণ তাহাদের সংস্থাসহ তাহারই 

কর্তৃত্বাধীন | তাহাদের সহযোগিতায় তিনি তাহার গরু দায়িত্ব পালন 
করিয়া থাকেন । 

প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাহার দপ্তরের কাধ্যক্রম : 
প্রকিউরেটর-জেনারেল ও তাহার দপ্তরের কাজ আদালতগুলির সঙ্গে 

নিবিড়ভাবে জড়িত। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির আদি হিসাবে এরুপ সম্পত্তির ক্ষেত্রে 

কাহার'ও অসাধূতা, নাশকতামূলক কাধ্য বা অপব্যবহারে সন্দেহের কারণ 
হইলে তাহার কর্তব্য হইল সে সম্বন্ধে পূর্ণ তদন্ত করা এবং দোষাঁকে 
বিচারের জন্য সোপর্দ করা । সোভিয়েট বিরোধী অন্যান্য অনেক অপরাধ 

সন্বদ্ধেও তাহার একই কর্তব্য । সংবিধানে প্রদত্ত ব্যক্তি স্বাধীনতার 

অধিকার নাগরিকরা যাহাতে যথাবথভাবে ভোগ করিতে পারে তাহা 

নিশ্চিত করার দায়িত্বও প্রকিউরেটর-জেনারেল এবং তাহার অধস্তন 

কন্মীদের | প্রত্যেক নাগরিকেরই তাহাদের নান। অভিযোগ ইহাদের 

গোচরে আনার অধিকার আছে এবং তাহাদের অধিকার ও কত্বব্য 

হুইল সরকারী দপ্তর ও কন্মচারীদের বেআইনী সিদ্ধান্ত ও কাধ্যের 

বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করা! ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত 
ব্যক্তিদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পদমধ্যাদা নিব্বিশেঘে বিচারের জন্য 

সোপর্দ করা এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় তদন্ত চালান, সাক্ষ্যসাবুদু সংগ্রহ 
ইত্যাদি করাও ইহাদের কর্তব্য! আদালত যখন বিচারকাধ্য চালায় 

প্রকিউরেটর সোভিয়েট রাষ্ট্রের নামে মামলা পরিচালনা করেন। বিচাবের 
শেঘে আদালত উহার রায় ও দণ্ডাজ্ঞা প্রকিউরেটরের হাতেই সমর্পন 
করে | প্রকিউরেটর উহা আইনসঙ্গত হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিয়! 

তবে কাধ্যকর করিবেন | তাহার মতে আইন সঙ্গত বিবেচিত না হইলে 

উহার বিরুদ্ধে উদ্ধতন আদালতে আপীল কুঞ্জ করিবেন । এক কথায় 
26 
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প্রকিউরেটর-জেনারেলের কার্ধ্য হইল সমাজতামিক আইনানুগতার ( 9০819 
188911 ) অতন্ত্র প্রহরীর কাজ করা । পুর্রবেই বলা হইয়াছে সংবিধান 
(113 নং ধারা ) তীহার উপর সকল মন্ত্রক ও উহাদের অধীনস্থ সংস্থা" 
গুলি, সকল সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য নাগরিকবৃন্দ কর্তৃক হথাযথ- 
তাবে আইন মানিয়া চল! নিশ্চিত করার চুড়ান্ত তদারকি ক্ষমতা তীহার 
উপর ন্যন্ত করিয়াছে । এই ক্ষমতা এতই ব্যাপক ও র্বাত্বক যে 
প্রকিউরেটর-জেনারেন ও তাহার দপ্তর সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম 

কোর্টের অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী বলিয়া গণ্য হয়'। কেননা সুপ্রীম 
কোর্টের ক্ষমত। শুধু অধস্তন আদালতগুলির বিচারসংক্রান্ত কর্পুতৎপরতার 
তত্বাবধানেই সীমাবদ্ধ | একমাত্র পার্টি ইহা অপেক্ষা শক্তিশালী । 

উঃ কয, তানি 
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নবম অধ্যায় 
(সাভিয়েট যুক্তরাষ্তরীয্ ব্যবস্থা কেন্দ্র অক্গরাজ) সম্পর্ক 
(১0891 7790679] ১590০1)--0671676-771016 7:612610709 ) 

যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থার উৎপত্তি : 
আমরা পৃব্বেই দেখিয়াছি নভেম্বর বিপ্রবোত্তর যুগে বিপ্রবী বলশেতিক 

সরকারের একটি প্রধান সমস্যা দীঁড়াইল জারশাসিত রুশিয়ার বিভিন্ন 
ভাষাভাষী, ধর্ম, বর্ণ, আচার ব্যবহার, এঁতিহ্য প্রভৃতিতে পৃথক বহু জাতি 
গোষ্ঠীকে মিলাইয়া এক জাতিতে পরিণতি করিয়া উহার ভিত্তিতে একটি 
শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা ; কেননা পরস্পরের প্রতি শক্র ভাবাপন 
সদা বিধদমান কতকগুলি জাতি লইয়া শক্তিশালী রাষ্্ী গঠন সম্ভব নহে । 
সেজন্য লেনিন ও অন্যান্য বলশেতিক নেতারা এমন একটি যুক্তরাষ্ট্র 
গঠনের সংকল্প করিলেন যে অঙ্গরাজ্যগুলি সব্বাধিক আত্মুনিয়নত্রণের ক্ষমতা 
ভোগ করিবে অথচ রাষ্ট্রের এক্য ব্যাহত হইবে না, যাহাতে পৃথক প্রথক 
জাতিগোর্ঠীগুলি তাহাদের নিজস্ব জাতীয় ভাবধারা ও রাজনৈতিক 
আশা আকাজ্কা প্রণের পূর্ণ সুত্যাগ লাভ করিয়াও একটি বৃহত্তর 

মহাজাতির অঙ্গ হিসাবে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সহমমিতাবোধে অনুপ্রাণিত 
হইতে পারে। তাহাদের একত্র মিলনের ভিত্তি প্রাতচিত হইয়াছিল 

মার্স লেনিনীয় মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে একটি শোঘণহীন শ্রেণীহীন 
কেবলমাত্র সব্বহারা শ্রযজীবীদের আধিপত্য সম্বলিত নৃতন একটি সমাজব্যবস্থা 
প্রবর্তনে | পৃবের্বই বলা হইয়াছে জারতস্ত্রের উচ্ছেদের পর জারসাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী অধ্যঘিত অংশগুলি পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়! পরে বলশেভিক নেতাদের পরিকল্পিত এই যুক্তরাষ্ট্রের 
নৃতন আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া! তাহারা একে একে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন সময়ে মূল 
সোভিয়েট রাষ্ট্রে যোগদান করে | 

জোভিয়েট যুক্তরাদ্্রীয় ব্যবস্থার মূলগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য : 
1924 সনের সংবিধানে কয়েকটি রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থা 

গঠিত হয়, 1936 সনের সংবিধানে উহা আরও সম্পসারিত হয় । সোভিয়েট 
নেতারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন রুশিয়ার মত বিশাল, বহুজাতি, 

বহুভাঘাভাঘী বহুকলগত পৃথক মানবগোষ্ঠীর ( 7২8০191 0708005 ) দেশে 
যুজরাষ্ট্ীয় ব্যবস্থাই উপযোর্গী এবং তাহাও প্রচলিত ধারার নয় । এখান্চে 
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যুজরাষ্ট্রের ধাচ এমন হওয়া প্রয়োজন যাহাতে এইসব বিবিধ জাতির 
বিশেষ স্বার্থ ও বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে 
উহাদের যতদূর সম্ভব অধিক স্বাতশ্ব্য এবং অথনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে সজনী শক্তি বিকাশের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে । 
অবশ্য কমিউনিষ্ট রাষ্্ব্যবস্থায় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পিত অর্থনীতি ও 
রাষ্্রনিয়ন্রিতি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও স্যজনীশজি 
বিকাশের সুযোগ কতটা কাধ্যকরী সে অন্য পরশ । কিন্তু উপরোক্ত উদ্দেশ্য 

ল্ইয়াই বহুজাতি বিশিষ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্্ব্যবস্থায় বিভিন্ন 
শ্রেণীর অঙ্জরাজ্যকে ফুক্তরাষ্টের অংশ হিসাবে অন্তভুক্ত করা হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে চারটি প্রধানভাবে , উল্লেখযোগ্য-_(1) সংযোগী প্রজাতম্ব 
(01100 চ২০901105 ), (2) স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র ( £00691001)0005 
[২90001105 ), (3) স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ( 49601002078 [২০৪1005 ) ও 

4) জাতীয় এলাকা ( 81079141585 ) | সোতিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রত্যক্ষ এবং প্রাথমিক অঙ্গ সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলি সাধারণভাবে 
জাতিভিত্তিক ; কিন্তু এই অঙ্গরাজ্যগুলিতেও আবার একাধিক সংখ্যালঘু 
উপজাতি বা কলগত গোঠী (7৪০81 02085 ) আছে। উহাদের 

লইয়া স্বস্ব এলাকায় স্বয়ংশাসিত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইয়াছে, 

তাহাদের নিজস্ব সংবিধান এব: স্ব স্ব প্রয়োজনমত শাসনব্যবস্থা গড়িতে 
দেওয়া হইয়াছে । ফলে মূল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে স্বয়ংশাসিত 
প্রজাতন্ত্র, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকাগুলিতে সাংবিধানিক সৃত্রে 
গ্রথিত কর হইয়াছে। 

এগুলি সব্বনিম়ন হইতে সব্রোচ্চ স্তর ইউ, এস, এস, আর পর্যন্ত বিতিন্ন 
স্তরে পরস্পরের সহিত শঙ্খলিতভাবে বিন্যস্ত । এই দিক হইতে সোভিয়েট 

ইউনিয়নকে কতকগুলি যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্টর ( 77605181010 06 60619610709 ) 
আখ্যা দেওয়া যায়। সোভিয়েট ইউনিয়নের বর্তমান শাসনব্যবস্থায় রহিয়াছে 
15টি সংযোগী প্রজাতন্ত্র ( 08107. [২9001109 ), 20টি স্বয়ংশাসিত প্রজাতস্ব 

(80600017005 7২601105 ), ৪টি স্বয়ংশাসিত অঞ্চল (49101070005 
চ২5%10205 ) ও 10টি জাতীয় এলাকা ( ৪0119] 481689)1*% ইহাদের 

* সংবিধানের 15নং ধারায় সংযোগী প্রজাতত্ত্রগুলির নিম়্োন্ত নাম উল্লেখ কর 

হইয়াছে ; 
(1) 05351909০52 7850679615৩ 5০০19119 ২61219110, 

(2) 70:51015 5. 8. হক+ 
(2 95510153190 ৯. 5. 
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মাধ্যমে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর নিজত্ব তাঘা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উন্নতি 
সাধনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের আইন প্রকাশিত হয়- 

সংখ্যাগডরুর নিজস্ব ভাঘায়, কোন কোন রাজ্যে আবার সংখ্যালঘুদের ভাঘাতেও 
আইন প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইরাছে। সংখ্য। গুরুর ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম 

হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । প্রত্যেক রাজ্যেই আদালতের কাজকন্থ্র সংখ্যাণ্তরু 
ও সংখ্যালঘু উভয় ভাষাতেই সম্পাদিত হয়। এছাড়া মূল সংবিধানে 
বাণিত যুক্তরাষ্ট্রের বিতিন্ন অঙ্গরাজ্যের সীমানাগত পরিবর্তন ([07160715) 
0118086 ) করিতে হইলে সংশ্রি্ট জাতিগুলির সম্মতি ও স্বেচ্ছামূলক 
ঘোঘণার ভিত্তিতেই করিতে হয়। এইসব ব্যবস্থাতেই বিবিধ ভাঘা ও 
সংস্কৃতি বিশিষ্ট বহজাতিগোষ্ঠীর মিলুনে সোভিয়েট নেতৃবর্গের একটি নতন 
ধাচের যুক্তরাষ্্ীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টার সমন পাওয়া যায়। অন্যান্য 
যুক্তরাষ্টে অঙ্গরাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হইয়া থাকে, সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রে সেগুলিতেও এককেন্দ্রিকতা ও যুক্রাষ্ত্রীরতার সংমিশ্রণ দেখ যায় । 

(4) [02051 5. ৯. 

5) 10822017 5. 8. 2 

(6) (560121590 ৩- ১. 

(7) 42911051191) 5. ৪. 7২, 

(8) 11000853800 ১. ৪. ঘ 

(9) 71010251205 ৯. ১. ২ 

(10) 149৮51210 ১, ১৭ 2১, 

(11) 12014 5. 9. ঘি, 
(12) 7515 5. 3. 
(13) 12051019810 9- ৪, 2, 

(14) 20115920910 9. ৩. এ, 

(5) 75500104215 5.5. ২. 

কফ 5, 5. 2২.--5০ড19% 5০০18115% 1২612179110, 

20টি স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের € 40৮০9700039 81105) মধ্যে 16টি আর, এস, 

এফ, এস্, আর-এর অন্তর্গত, 2টি জঙ্গিয়ার,। একটি আজারবাইজানে ও আর একটি 
উজবেকিস্থানে ! 

ধটী স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের ( & 95020925059 7২৪৪1০9) মধ্যে 5টী আর, এস্, এফ, এস্, 

আর-এর অন্তর্গত, একটি জঞ্জিয়ায়, একটি আজারবাইজানে ও আয় একটি তাজিক প্রজাতন্ত্রে । 
এগুলির অবস্থান (56259 ) ইউ, এস্, এস, আর এর এবং যে সংযোগী প্রজাতন্ত্রের 
অন্ততূক্তি তাহার সংবিধানে বিবৃত । 

সব জাতীয় এলাকাগুলিই (1০:1908] 8:95) সৌভিরেট ইউনিয়নের হ্দূর উত্তর ও 

পূর্বে আর, এস্, এফ. এস্ আর-এর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ৪ জাঁতিগোষ্ঠী অধ্যুবিত অঞ্চজসমূডে 

স্থিত । 
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সোতিয়েট ইউনিয়নের যুজরাস্্ীয় চরিত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও 
আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষনীয় । - এখানে সেগুলির উল্লেখ করা যাইতে 

“পাবে। - 

(1) সংযোগী গ্রজাতন্ত্রগুলির লার্ব্বভৌমদ্বের স্বীকৃতি : 
পৃব্রেই বলা হইয়াছে সোভিয়েট সংবিধান রচয়িতাগণের মতে সোতিয়েট 

ইউনিয়ন একটি বহুজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র যাহার প্রত্যেকটি জাতির ভাঘা, 
ধতিহ্য, সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার বহুলাংশে পৃথক এবং ইহাদের মধ্যে 
অনেকগুলি জাতিই জারতদ্বের পতনের পর স্বাধীন রাষ্ট হিসাবে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল । পরে তাহারা আত্তনিয়নতরণ নীতির ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় সোভিয়েট 

ইউনিয়নে যোগ দেয়। ট্ট্যালিন সংবিধানে ইউ, এস, এস, আর কে 15টি 
'সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী প্রজাত্ত্রের স্বেচ্ছাকৃত মিলনে এবং সকলের সমান 
অধিকার ভোগের ভিত্তিতে গঠিত একটি যক্তরাষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে 
€ 13 নং ধারা)। সোভিয়েট সংবিধানের ]5নং ধারায় সোভিয়েট 
ইউনিয়নের উপর সংযোগী প্রজাতত্ত্রগুলির সাব্বভৌম ক্ষমতার (9০৬০161£) 
7০5/515 ) সংরক্ষণের দায়িত্ব অপিত হইয়াছে । ব্যতিক্রম শুধু 14 নং 

ধারায় বণিত ইউ, এস, এস, আর-এর এক্তিয়ারভুক্ত বিঘয়গুলি | অবশ্য 
এগুলি বিশ্েঘণ করিলে দেখা যাইবে এগুলি এতই ব্যাপক যে উহার 
আওতায় অঙ্গরাজ্যগুলির তথাকথিত সাব্বভৌমত্বের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট 
হইয়া থাকে না । ইহার ফলশ্রসতি হিসাবে 1? নং ধারায় প্রতিটি সংযোগী 
প্রজাতম্বের যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । 
18ক ধারায় প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের বিদেশীরাষ্ট্রের সহিত সরাসরি 
সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ও কৃ্টনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । উল্লেখ করা যাইতে পারে ইউক্রেন ও বেলোরুশিয়া 
সন্সিলিত রাষ্টসংধের সদস্য হইয়াছে । 18খ ধারায় উহাদের নিজস্ব সামরিক 
বাহিনী গঠনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে । এগুলির কোনটিই পাশ্চাত্য 
গণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রের ধারণার সহিত সামগ্রস্যপূণ নয় | এই ধারণার প্রবক্তা 

অধ্যাপক ডাইসির উক্তি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি 
বলিয়াছেন-_“যুকতবাষ্ট হইল এমন একটি রাজনৈতিক কৌশল যাহা ছারা 
জাতীয় এক্যের সহিত অক্রাজ্যগুলির স্বাধিকারের সামঞ্জস্য বিধানের 
প্রয়াস করা হয় 1” (41650518000 25 &/ 001100081 ০০000721005 
£0009060 10 16500170116 1৭201022] 01010 10 006 10081006192)95 ০01 

5965 11606 ) অর্থাৎ এখানে দুইটি বিপরীত ধন্দী শজির সধ্যে একটা 
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ভারসাম্য স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। শক্তি দুইটি হইল গোটা রাষ্টের 
্রক্যরক্ষা ও উহার বিভিন্ন অঙ্গের নিজস্ব পৃথক সত্তা বা স্বাতঙ্্য বজায় 
রাখার স্পৃহা । অধ্যাপক ডাইনি যুক্তরাষ্ট্রকে সফল ও সাথক করিয়া তোলারি- 
অনুকল অবস্থাগুলির মধ্যে একটি সব্বপ্রধান অবস্থা হিসাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন এই যে যুক্তরাষ্টের অধিবাসীদের মধ্যে সকলের মিলনে এক 
হইয়া থাকার বাসনা ও তাহার সাথে অঙ্গরাজ্যগুলির নিজস্ব সত্তা হারাইয়া 
না ফেলার আকাঙা বন্তমান থাকে । প্রথমটির উপর অতিমাত্রায় জোর 
দিলে যুক্তরাষ্টী এককেন্দ্রিক রাষ্রে (0012 ) পরিণত হয়। আবার 
দ্বিতীয়টির উপর বেশী জোর দিলে উহা রাষ্্রগোর্ঠীতে ( 09250578119 ) 
পরিণত হয়৷ এতিহাসিক কারণে পসোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাহ্্ীয় 
চরিত্রের উৎপত্তি । জারের সায়জ্যের পতনের পর কয়েকটি জাতি স্বাধীন 
রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে । বলশেভিক নেতারা প্রথম দিকে বিশু- 
বিপ্রবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং তাহ মূর্ত করিতে চাহিয়াছিলেন বিশৃব্যাপী 

সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্গুলির একটি যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে | পরে 
অবশ্য তাহার ্ট্যালিনের মত অনুযায়ী “একটি রাষ্টে সমাজতন্ত্র” এই 
এই নীতি গ্রহণ করেন। রুশিয়ার যুক্তবাষ্টুব্যবস্থা গ্রহণের বিশেষ কারণ 
হইল দেশের মধ্যে প্রতিবিপ্রবীদের এবং বাহিরে ধনতীন্ত্রিক রাষ্গুলির 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার তাগিদ । একই মতাদশে বিশ্বাসী বিভিন্ন 
জাতিগোষ্ঠীর রাষ্গুলি নিজেদের স্বাতন্ব্য ও পৃথক সত্তা বজায় রাখার 

বিষয়ে আশ্বাস পাইয়াই স্বেচ্ছায় একটি যুক্তরাষ্টে মিলিত হয়। কিন্ত 
তত্বগতভাবে এবং সংবিধানের ভাঘায় সোভিয়েট ইউনিয়ন যক্তরাষ্ট, বলিয়া 

গণ্য হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত । 
ইহার কারণ এখানে ক্ষমতার উৎস হইল একটিমাত্র রাজনৈতিক দ'ল-- 
“কমিউনিষ্ট পাটি” যাহার কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত । 
বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও একই পার্টির আধিপত্য থাকায় তাহাদের স্বতম্্র সত্তা 
বজায় রাখার বিশেষ কোন তাগিদ নাই । এজন্য যক্তরাষ্ট্রায় ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক হয়্যার € ৮1০ /105816 ) ট্ট্যালিন 
সংবিধানকে বিশুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের একটি দৃষ্টান্ত মনে করেন না, তিনি ইহাকে 
আংশিক যুক্তরাষ্ট্র ( 38831 6০78] ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন | 

(2) সংবিধানের চূড়ান্ত প্রাধানোঃর অভাব : 
যুজরাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের আর একটি বিশেষত্ব 

হইল এই যে সাধারণতঃ যুজরাষ্ট্রে -সংবিধানে বিশেষ সর্ধ্যাদা স্বীকৃত ও 
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সংবিধানই দেশের সব্রবোচ্চ আইন বলিয়া গুহীত হয় যাহার সহিত 

অসঙ্গতি হইলে অন্য যে কোন আইন নাকচ হইয়৷ যায় এবং এইরূপ 

অসঙ্গতি সব্বোচ্চ আদালতের বিচার । কিন্তু সোভিয়েট সংবিধান সম্বন্ধে 

একথা খাটে না। এখানে সংবিধানের একপ অলঙজ্ঘনীয়তা নাই | এখানে 
সব্বহারাদের একনায়কত্বই শীর্ষস্থানে অবস্থান করে এবং তাহাদের সরকারের 

কোন কাধ্য সংবিধান সম্মত কিন! এ প্রশুই কেহ তুলিতে পারে না? 
সরকার ইচ্ছা করিলে যে কোন পরিবর্তন আনিতে পারে, সংবিধান তাহার 

অন্তরায় হইতে পারে না, বরং সেগুলি সংবিধানে সম্বলিত হইয়া থাকে । 
কাজের সুবিধার জন্য সরকার যে কোন সময় সংবিধান সংশোধন করিতে 

পারে । সংবিধান সব্বহারাদের প্রয়োজন মিটাইবার যন্ত্র মাত্র । 

(3) আদালতের সংবিধান ব্যাথ্য। করার ক্ষমতার অভাব : 
সোভিয়েট যক্তরাষ্টে আদালতের ভূমিকাও কিছু স্বতশ্ব । ভারত বা 

মাকিন যুক্তরাষ্রে সব্বোচ্চ আদালত সংবিধানের তথা নাগরিকদের মৌলিক 
অধিকারের রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে । সংবিধানের যে কোন ধারার 
সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় এবং কেন্র বা অঙ- 
রাজ্যের বিধানমগ্ডলী প্রণীত কোন আইন এই ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ 
না হইলে এ আইন বা আইনের সংশিষ্ট অংশ অবৈধ বলিয়া নাকচ 
করিয়া দিবার ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের আছে । সুপ্রীম কোর্টকে কেন্দ্র ব৷ 

অঙ্গরাজ্যের আইনসভাগুলির প্রভাব হইতে সম্পূণ মুভ্ত ও স্বাধীন করা 
হইয়াছে যাহাতে বিচারকগণ নিঃশক্কভাবে ও স্বাধীন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী 
তাহাদের সিদ্ধান্ত দিতে পারেন | সংবিধানের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া 
তীহার৷ যে সব টিক বা ভাষ্য করেন সেগুলি সংবিধানের অংশ বলিয়া 
গৃহীত হয় এবং এগুলি সংবিধান সম্পূসারণ ও পরিবর্তনের একটি মুখ্য 
উৎস বলিয়া গণ্য হয় । সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টকে এই ক্ষমতা 
দেওয়া হয় নাই | সেখানে সংবিধানের ধারার ব্যাখ্যার ভার অপিত 

হইয়াছে সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক নিব্বাচিত সভাপতিমণ্ডলীর ( প্রেসি- 
ডিয়াম ) উপর এবং যেহেতু সুপ্রীম সোভিয়েটকে আইন প্রণয়ন করার 
চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । সুপ্রীম সোভিয়েটের আইন অবৈধ 
ঘোষণা করার প্রশ ওঠে না । 

(4) সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির স্বকীয়ত। : 
সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির ব্যাপারেও সোভিয়েট যুক্তরা্টের অন্যান্য 

যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিছু বিশেষত্ব আছে | : অন্যান্য প্রায় সকল যজরাষ্টরেই 
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সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারে অঙ্গরাজ্যগুলি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া 
থাকে । তাহার কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্র ও অঙরাজ্যগুলির 
মধ্যে একটা চুক্তির ( ০০৮৪০) মত মনে করা হয়, যাহার পরিবর্তন 
করিতে হইলে দুইটি পক্ষেরই সন্মতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজন 
হয়। দৃষ্টান্তস্ব রূপ মাকিন যুক্তরাষ্টের সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে 
শুধু কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষ দুই তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি পাশ 
করিলেই যথেষ্ট হয় না, তার পরেও অন্ততঃ তিন-চতুরাঃশ অঙ্গরাজ্যের 
আইনসভার বা বিশেষ জন্মেলনের (০০৮66০০ ) সন্মতি প্রয়োজন হয় | 

'তাছাড়া যেহেতু যুক্তরাঞ্টের উচ্চ কক্ষ সেনেটে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের 
দুইজন করিয়া প্রতিনিধি বত্তমান কোন অঙ্গরাজ্য বা কয়েকটি অঙ্গরাজ্য 
মিলিতভাবে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রথম 
উপস্থ'পিত করিতেও পারে । কাজেই সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে অঙ্গ" 
রাজ্যগুলির ভূমিক। খুবই গুরুত্বপূণ । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আর একটি বিকল্প 
সংশোধন পদ্ধতিও আছে তাহাতেও অঙ্গরাজ্যগুলির ভূমিকা সমানভাবেই 
ওরুত্বপূণ । অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধেও অল্পবিস্তর একথা খাটে। সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রে কিন্ত সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাই মুখ্য, 

অঙ্গরাজ্যগুলির বিশেষ কোন ভূমিকা নাই । 146 নং ধারা অনুসারে 
সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় কক্ষ সংবিধান সংশোধনের কোন প্রস্তাব 
অন্যান দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করিলেই গৃহীত হয়, তাহার পর কোন 
অঙ্গরাজ্যের সন্মতির প্রয়োজন হর না। অন্য সকল গুরুত্বপৃণ ব্যাপারের 
ন্যায় এ বিঘয়েও পাটির নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। উহা ছাড়া 
সংবিধানের কোন সংশোধন সম্ভব নয়। সুপ্রীম সোভিরেটের কার্য 
আনুষ্ঠানিক মাত্র | এখানেও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দিকতাই বিশেষ লক্ষণীয় | 

(5) সংষোগী রাজ্যগুলির নিজস্ব সংবিধান : 
প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের এবং স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্রগুলিরও নিজস্ব 

সংবিধান আছে, যাহা রচনা বা সংশোধন করিবার ক্ষমতা শুধু 
উহারই সুপ্রীম সোভতিয়েটের | অবশ্য এই সংবিধান সোতিয়েট যুক্ত- 
রাষ্ট্রের বা সংযোগী প্রজাতত্ত্রের সংবিধানের সহিত সামগ্তস্যপুণ হইতে 
হইবে । এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের এককগুলির (8015 ) কোন সীমানাগত 

পরিবর্তন সংশিষ্ট রাজ্যের সম্মতি ও স্বেচ্ছাযুলক ধোঘণ। ব্যতীত হইতে 

পারে না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রেও অবশ্য এই বিশেঘত্ব দেখা যায়, যদিও. 

ভারতে এ বিষয়ে অঙ্গরাজ্যের ইচ্ছা অনিচ্ছার বিশেষ অবকাশ থাকে না| 
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6) দ্বৈত নাগরিকতা : 

মাকিন যুক্তরষ্টের মত সোভিয়েট যুক্ঞরাষ্ট্রেও হৈত নাগরিকতা প্রথা 
প্রচলিত। প্রত্যেক নাগরিক সংযোগ্গী প্রজাতন্বের সহিত সোঁভিয়েট 
ইউনিয়নেরও নাগরিক | স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে উহার নাগরিক 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এবং সংশ্লিষ্ট সংযোগী প্রজাতস্ত্রেেও নাগরিক | ভারতে 
কিন্ত ছেত নাগরিকতার অস্তিত্ব নাই |. 

6) কেক্জীয় শাসনযন্ত্রে অন্বরাজ্যগুজির প্রতিনিধির উপস্থিতি : 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত সুপ্রীম সোভিয়েটের উচ্চ কক্ষে (9০৬15 ০: 

[20100811055 ) প্রতিটি সংযোগা প্রজাতন্ত্রের আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ 

প্রভৃতি নিব্বিশেষে সমানসংখ্যক অর্থাৎ 32 জন করিয়া প্রতিনিধি 
প্রেরিত হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের সতাপতি- 
অগ্ডনীতেও ( 65101009 ) প্রতিটি সংযোগী প্রজাতম্তের একজন করিয়া 
প্রতিনিধি থাকেন যিনি আবার নিজ সুপ্রীম সোতিয়েট সভাপতিমণ্ডলীর 
সভাপতি । অনুরূপভাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্টের মন্ত্রিপরিঘদেও প্রতিটি 
সংযোগী প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিঘদের সভাপতির আসন থাকে । এইভাবে 
শাসন বিভাগীয় নীতি নিদ্ধারণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট ও অঙ্গরাজ্যের সংযোগ 
রক্ষা করা হয়। এছাড়া প্রয়োজন বোধ করিলে যে কোন সংযোগী 
প্রজাতন্ত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের বিশেষ অধিবেশন 
আহ্বানের দাবি করিতে পারে এবং যে কোন সংযোগী প্রজাতন্ত্রের 
:'দাবিতে সুপ্রীম সোঁভিয়েট সারা ইউনিয়নে গণভোট গ্রহণ করিয়। থাকে | 

(8) যুজরাস্রীয় ব্যবস্থার পাটির আধিপত্য : 
সবর্বশেষে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় কমিউনিষ্ট পাটির ভূমিকা 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য | পৃবের্েই প্রসঙ্গত; বলা হইয়াছে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে রাষ্্রক্ষমতার আদি উৎস হইল এই পার্টি। গণতান্ত্রিক 
কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে সংগঠিত কমিউনিষ্ট পার্টিই সারা ইউনিয়নে রাট্্যস্ত্ 
নিয়ন্ত্রিত করিরা থাকে 1 সুতরাং কাগজকলমে এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে 
যুক্তরাষ্ট হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে উহার পরিচালনায় কেন্্রিকতার নীতিই 
প্রাধান্য পাইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ একশিল। (22090০0- 
110)1০) দলব্যবস্থা না থাকায় সেখানে এক্সপ কেন্ত্রমুখীতার প্রবণতা দেখা 

«দেয় নাই । 
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কেজ্া ও সংষোগী প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে পারম্পরিক লম্পর্ক : উহার 
বৈশিষ্ট্য : 

পৃবের্ব সোভিয়েট যুজরাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল 
তাহাতেই সেখানে কেন্ত্র-রাজ্য সম্পর্ক বহুলাংশে বিবৃত হইয়াছে । এখন 
আমরা ইউ, এস্, এস, আর ও উহার প্রত্যক্ষ অঙগরাজ্যগুলির অর্থাৎ 
সংযোগী প্রজাতন্বগুলির মধ্যে সম্পর্ক দ্ন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব । 
এই আলোচনার কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য । পব্রেই বলা৷ হইয়াছে 
বর্তমানে 15টি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের সমন্বয়ে ইউ, এর্, এস্, আর বা 
'সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত | এই প্রজাতন্গুলি শাসনতান্রিক 
দিক হইতে সমমর্ধযাদাবিশিষ্ট হইলেও, আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ প্রভৃতির 
দিক হইতে সমান নয়।* ইহাদের মধ্যে আর, এস, এফৃ, এষ, 
আর ( রুশ সোতিয়েট যুক্তরাষ্ট্রীয় সমাজতা্তিক প্রজাতন্ত্র ) শুধু সব্বাপেক্ষা 
প্রাচীন (1918 সালে প্রতিষ্ঠিত ) ও মূলরাজ্যই নয়, ইহা সমগ্র সোভিয়েট 
ইউনিয়নের ?5 শতাংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং 10 কোটির উপর ইহার 
জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদেও ইহা অন্যসব সংযোগী রাজ্যের অগ্রগামী | 
অন্য রাজ্যগুলির মধ্যেও পরম্পর তারতম্য আছে । সোভিয়েট ইউনিয়ন 
ও সংযোগী প্রজাতন্বগুলির মধ্যে পারম্পরিক সম্পক ও সংযোগী রাজ্া- 
গুলির অন্তর্গত বিভিন্ন স্বয়ংশাসিত সংস্বাগুলির অবস্থান সংবিধানে 13 নং 
হইতে 28 নং ধারায় বণিত হইয়াছে । 

* সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ইহাদ্বের আইনগত ক্ষমতার প্রকাশ নিম়োক্ত বিষয়গুলিতে 

প্রকট । 

(1) তাহাদের আরততন, জনসংখ্য1, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক হা সাংস্কৃতিক মানের 
তারতম্য নির্ধ্িশেষে প্রতিটি সংযোগী রাজ্োর যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষ “জাতিসমূহের 
'সোভিয়েটে' (5০৬1৪% ০£ 86101911615 ) সান প্রতিনিধিত্ব ; 

(2) তাহাদের প্রত্যেকেরই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সার! ইউনিয়নব্যাপী গণভোট গ্রহণ 
আহ্বানের অধিকার ( 49 ও ধারা) ও ইউ, এস্, এম্, আর এর ন্বপ্রীম সোতিয়েটের 
বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের অধিকার ; 

(3) প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেমিডিয়ামের সভীপতির 
পদাধিকারবলে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম সৌভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের অন্ততষ উপসভাপতি 
পদে অধিষ্ঠান; প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিপরিবঙ্গের সভ্ভাপতির পন্গাধিকারবলে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মস্্রপরিষদের অন্যতম সদস্যপদ্দে অধিষ্ঠান এবং প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের দুত্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ ধিকার বলে যুক্তরাষ্ট্রে, হুম কোর্টের অন্তম বিচারপতি 
পদে অধিষ্ঠান। 
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_ সোভিয়েট সংবিধানে বুজরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে 15টি সংযোগী রাজ্যের 
স্বেচ্ছাকৃত মিলনে এবং সমান অধিকার ও মধাদার ভিত্তিতে এবং যুক্ত- 
রাষ্ট্রে ন্যস্ত ক্ষমতার বাহিরে অঙ্গরাজ্যগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত 
হইয়াছে । যুক্তবাষ্্টী ও অঙ্গরাজ্যগুলি উভয়েরই ক্ষমতার পরিধি সংবিধানে 
নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং সংবিধান নির্দিষ্ট গণ্ভীর মধ্যে প্রতিটি সংযোগী 
রাজ্য সাব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রেরই মত তাহাদের নিজস্ব 
নিদ্দিই ভূখণ্ড আছে, আইনসভা, মন্ত্রিসংসদ, মন্ত্রক প্রভৃতি বাষ্ট্রশক্তির 
সংস্থাগুলি আছে, নিজস্ব সংবিধান ও নাগরিকত্ব আছে। অবশ্য 
তাহাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সহিত সামগ্রস্যপূর্ণ হইতে হয় । 
সংবিধানে সংযোগী রাজ্যগুলিকে এমন কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে 
যেগুলি যুক্তরার্ট্রের সাধারণ ধারণা বিরোধী,_যেমন তাহাদের যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, বিদেশী রাষ্ট্রের 
সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের এবং কটনৈতিক প্রতিনিধি বিনিময়ের 
তাহাদের সহিত চূক্তি বা সন্ধিতে আবদ্ধ হইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 

তাহাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে । 

অপর পক্ষে সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে একই নাগরিকত্ব স্বাপিত হইয়াছে 

এবং প্রতিটি সংযোগী রাজ্যের নাগরিক যুক্তরা্টরও নাগরিক হইবে ॥ 

যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রতিটি সংযোগী প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরে চালু হইবে 

এবং কোন সংযোগী প্রজাতন্ত্রের আইনের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের আইনের 

বিরোধ হইলে যুক্তরাষ্ট্রের আইনই বলবৎ হইবে । অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গরাজ্য- 

গুলির উপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে । সংবিধানের 14 নং ধারায় 

সোভিয়েট যুক্তরাষ্টের ক্ষমতার যে তালিক। দেওয়া হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ 

করিলেই দেখা যাইবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা এতই ব্যাপক যে অঙগরাজ্যগুলির 

তথাকথিত সাক্বভৌমত্বের বিশেষ তাঁৎ্পধ থাকে না। অবশ্য তাহাদের 

সার্বভৌমত্বের সীমানির্দেশ তাহারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এবং সমানভাবে 

করার দরুণ তাহাদের সাব্বভৌমত্ব ঠিক ব্যাহত বলা যায় না। 

সংযোগী প্রজ্জাতন্ত্গুলির উপর সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাধান্য ( 0819- 

1)0810065 ) ইহার সারা ভূখণ্ডেই ব্যাপ্ত এবং পররাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ে 

ইহার পর্ন স্বাধীনতায় অভিব্যজ্ঞ | তাছাড়া ইহার প্রকাশ দেখা যায় এই 

ব্যাপারে যে যক্তরাষ্্ই নিজ ক্ষমতার পরিধি নির্ণয় করিতে পারে এবং 

ইহাই সংযোগী প্রজাতগ্বগুলির ক্ষমতার আদি উৎস | ইহা ইচ্ছা করিলে 

নিজ ক্ষমতার পরিধি বাড়াইতে পারে সংযোগী রাজ্যের ক্ষমতার পরিধি 
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সক্কোচ করিয়।। উভয়ের ক্ষমতার মধ্যে এই হ্বাসবদ্ধি এ্রতিহাসিক 

অবস্থার পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান 
ক্ষমতাগুলি তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়,--(1) পররাষ্ট্র সম্পর্ক, প্রতি- 
রক্ষা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ; (2) জাতীয় অর্থনীতি, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণ ; (3) যুক্তবাম্ত্ীয় সম্পর্ক । 

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে আন্তর্জীতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের 
প্রতিনিধিত্ব, অন্য রাষ্টের সহিত সদ্ধিপত্র অনুমোদন বা বাতিল করা, 

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালন৷, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠন, যুদ্ধ ও শাস্তি 
সম্বদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যুক্তরাষ্ট্রের সমূহ সেনাবাহিনী পরিচালনা এবং 
সংযোগী প্রজাতন্ত্গুলির সেনাবাহিনীর সংগঠন সংক্রান্ত নীতিসমূহ 
নিদ্ধারণ, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ইত্যাদি | 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা রচনা, যুক্তরা্্রীয় বাজেট অনুমোদন ও উহার রূপায়ণের 
বিবরণ পেশ, যুক্তরাষ্ট্র অরাজ্য ও স্থানীয় সংস্থাগুলির আয়ের জন্য কর 
প্রভৃতি নিদ্ধারণ, মুদ্রা ও খণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্কসমূহ, কৃষিশিল্প ও ব্যবস। 
প্রতিষ্ঠান ও সারা ইউনিয়নের যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও শ্রম 
আইন সংক্রান্ত মৌল নীতিসমূহ প্রণয়ন ইত্যাদি | 

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধান ও উহার 
সংশোধন অনুমোদন, সংবিধান যাহাতে কাধ্যকরী থাকে তাহার তদারকি, 
সংযোগী প্রজাতন্্গুলির সংবিধান যাহাতে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সহিত 
সামঞ্লস্যপূণণ থাকে তাহা নিশ্চিত কর, যুক্তরাষ্টে নৃতন সংযোগী রাজ্যের 
প্রবেশ অনুমোদন, সংযোগী রাজ্যগুলির সহিত পররাষ্টরসমূহের সম্পর্ক 
সংক্রান্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া, সংযোগী প্রজাতম্্রগুলির মধ্যে 
পারম্পরিক সীমানা পরিবর্তনের অনুমোদন, সংযোগী প্রজাতন্্গুলির মধ্যে 
নৃতন স্বয়ংশাসিত প্রজাতম্্র ব। স্বয়ংশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন, 
ইত্যাদি । 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অঙ্গরাজ্যগুলির উপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বর্তমান | সারা ইউনিয়নে 
অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্র সরকার অঙ্গরাজ্যগুলির 
উপর যথেষ্ট কর্তৃত্ব বিস্তার করে। সংবিধানে যুজরার্ী ও অঙরাজ্যগুলির 
অধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের যে নীতি অনুসরণ কর। হইয়াছে অর্থাৎ কেকের নিদিষ্ট 

ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্যসব ক্ষমতাই অঙ্গরাজযগুলিতে বর্তায় তাহা হইতে 
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মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এখানে অঙ্গরাজ্যগুলিকেই অধিক শক্তিশালী করা 
হইয়াছে । কিস্ত আসলে যে তাহা নয় পৃব্রের আলোচনা হইতেই তাহা 
প্রতীয়মান হইবে । এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিপরিষদ অর্থনীতি ও প্রশাসনের 
যেসব বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রের এক্তিয়ারে, সেক্ষেত্রে সংযোগী প্রজাতন্্গুলির 
মন্ত্রিপরিঘদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশসমূহ বরখাস্ত করিতে পারে৷ যুক্তরাষ্ট্রের 
মস্্িপরিঘদে দুই শ্রেণীর মন্ত্রকের ব্যবস্থা আছে, কতকগুলি সারা ইউনিয়ন 
মন্ত্রক আবার অন্যগুলি সংযোগী প্রজ্বাতন্্ী মন্ত্রক | দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্কগুলি 

তাহাদের নির্দিষ্ট কাধ্য প্রধানত; সংষোগী রাজ্যদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের 

মাধ্যমেই সম্পাদন করিয়া থাকে যেক্ষেত্রে এই মন্ত্রকগুলি কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের 

অনেকটা নিয়ন্ত্রণাধীন। তাছাড়া ' প্রকিউরেটর-জেনারেলকে পোভিয়েট 

ইউনিয়নের আইন সারা দেশে কাধ্যকরী করার তদারকির যে ক্ষমতা 

দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তারিত যাহার মাধ্যমে 

অঙ্গরাজাগুলিতে কেন্দ্র যথেচ্ছ হস্তক্ষেপে করিতে পারে। অন্য কোন 

যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। এসম্পর্কে যথাস্থানে বিশদ 

আলোচনা করা হইয়াছে । 

উপরে বণিত সোভিয়েট যুক্তরাষ্টের প্রধান প্রধান ক্ষমতাগুলির তালিকা 

হইতেই সংযোগী রাজ্যগুলি সম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া 

যাঁয়। তবে অঙ্গরাজ্যগুলি নিজেদের বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা ও 
সুষ্ঠু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে এগুলি স্বেচ্ছায় 
মানিয়া লইয়াছে এবং যেহেতু কোন সময়ে ইচ্ছা করিলেই তাহাদের 

যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার স্বাধীনতা আছে এই ব্যবস্থায় 

তাহাদের সাব্বভৌম ক্ষমতার কোন হানি হয় না । মূল যুক্তরাষ্টের সহিত 

সংযোগী রাষ্টগুলির যেকপ সম্পর্ক সংযোগী রাজ্যগুলির সহিত উহার 

অন্তর্গত স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুনির এবং ইহাদের সহিত ইহাদের অন্তর্গত 

স্বয়ংশাসিত অঞ্চলগুলির সম্পর্কও অনেকটা একই ধাঁচের | 

উপরে সোভিয়েট ইউনিয়নের যুক্তরাষ্ট ব্যবস্থা ও কেন্ত্র রাজ্য সম্পকে 
সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যায় ইহা অন্যান্য দেশে 

প্রচলিত যুক্তরাষ্ট ব্যবস্থা হইতে বেশ কিছু ম্বতস্্। সোভিয়েট ইউনিয়নের 

কতরষ্ীয়: ব্যবস্থায় যুক্তরা্ীয় ও এককেন্দ্রিকতার নীতির অভূতপূর্ব 

সংশিশ্রণ ঘটিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেকার বিতিম্ত্র জাতিগোষ্স, উপজাতি, 

নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার রক্ষার নুযোগ নিশ্চিত করিয়া একটি বৃহত্তর 

রাষ্্ীয় সত্তার সজখব অঙ্গ হিসাবে যথাষথ স্থান করিয়। লইয়াছে। এটা 

সম্ভব হইয়াছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জনগণের একই আদর্শ ও লক্ষে 
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উ্ন্ধ হওয়ার জন্য, সেই আদশ ও লক্ষ্য হইল একটি শোঘণহীন, 
সাম্যতিত্তিক সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও বাট্ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং যাহার ধারক 
ও বাহক হইল সারা ইউনিয়ন ব্যাপী একটি দৃঢ়সংবদ্ধ কঠোর শ্ঙ্খলাযুক্ত 
রাজনৈতিক সংস্থা অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পা্টি। 
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€সোভিয়েট ইউনিয়নে দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ পশ্চিমী গণতন্ত্র হইতে 
পার্থক্য £ 

সোভিয়েট রাষ্ট্রে কমিউনিষ্ট পাটির স্থান ও ভূমিকা এতই গুরুত্বপূর্ণ 
যে উহাকে বাদ দিয়া সোভিয়েট, শাসনব্যবস্থার আলোচনা “হ্যামলেটের' 

ভূমিকা বাদ দিয়! “হ্যামলেট' নাটক অভিনয়েরই মত হইবে | আজকাল 
প্রায় সব দেশেই বিশেষতঃ গণতান্ত্িক দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলব্যবস্থ 
প্রচলিত | কিন্ত এইসব দেশে রাজনৈতিক দল বলিতে যাহা বঝায় 

সোভিয়েট কমুউনিষ্ট পার্টি ঠিক সে ধরণের নয়, ইহা কিছুটা স্বতন্ত্র। 
গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় এক একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক 
আদর্শ ও কর্মসূচির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ জনগণের ভিন্ন ভিন্ন দল, যাহার। রাষ্ট্রে 
সহাবস্থান করে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখলের জন্য নিবাচকমগ্ডলীর সর্বাধিক 
সমর্থনলাভের জন্য অবিরাম প্রতিযোগিতা চালাইয়া যায় । সমকালীন 

বিতিন্ন সমস্যা ও সেগুলি সমাধানের উপায় সন্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মতভেদ 

থাকিলেও দেশের সমাজব্যবস্থা, অথনৈতিক কাঠামে৷ প্রভৃতি মৌলিক 
বিঘয়ে তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকে না। যে দল বা দলীয় জোট 
যখন নিবাচকমণ্লীর সবাধিক সমর্থন লাভ করে তখন ক্ষমতাসীন হইয়। 

শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে । অন্য দল বা দলগুলি তাহাদের কার্ষ ও 

নীতির বিক্প সমালোচন। করিয়া জনগণের সমক্ষে তাহাদের দোঘক্রটি 

তুলিয়৷ ধরিতে প্রয়াসী হয় যাহাতে পরের নিবাচনে নিবাচকমণ্লী শাসক- 
দলকে বজন করিয়৷ তাহাদের সমর্থন করে । একাধিক দলের সহাবস্থান 

ও নির্বাচকমগডলীর সমর্থন লাভের জন্য পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতার 
স্বাধীনতা হইল গণতন্ত্রে দলব্যবস্থার বিশেষত্ব । অপরপক্ষে সোভিয়েট 
ইউনিয়নে একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত, তাহা হইল কমিউনিষ্ট পার্টি । 

অবশ্য অন্যান্য অরাজনৈতিক সংগঠন থাকিতে পারে, যেমন সমবায় সংস্থা, 
শ্রমিক সংস্থা, যুব সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংস্থা, ইত্যাদি । কিন্তু রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কোন দলের অস্তিত্ব সোভিয়েট ইউনিয়নে বরদাস্ত করা 
হয় না । বল! হইয়া থাকে এখানে আরও রাজনৈতিক দল থাকিতে পারে 



সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি 417 

আত্র এই শতে যে উহাদের ষযব্যে একটি মাত্র ক্ষমতাশান থাকিবে অন্যেরা 
“থাকিবে কারাগারে | | 

সংবিধানে স্বীকৃতি : 

প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে অনেক' দেশেই গণতন্ত্রের পতন হইয়া এক- 
দলীয় একনায়কত্বের উত্তব হয়, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জার্ানীর 
নাৎসিদল ও ইটালির ফ্যাসিষ্ট দল ; কিন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই দুই দেশের 
পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক দলীয় একনায়কত্বেরও অবসান হয় । 
কিন্ত ঝুশিয়ায় জারতন্ত্রেরে পতনের পর অক্টোবর বিপ্রবের সাফল্যের 
সাথে বলশেভিক দলের ষে একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা আজ পথস্ত 
অব্যাহতভাবে চলিতেছে । ববশেভিক পার্টি কিছুদিন পরে কমিউনিষ্ট পাটি 
নাম গ্রহণ করে। সোভিয়েট ইউনিয়নে একদলীয় প্রথার আর একটি 
বিশেঘত্ব হইল যে ইহার অস্তিত্ব সংবিধানে স্বীকৃতি এবং ' সংবিধান অন্য 
কোন রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেয় নাই | পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলিতে 
যদিও রাজনৈতিক দলগুলি দেশের শাসনকাধ্য পরিচালনায় সক্ত্িয় ভূমিকা 
শ্রহণ করে এবং প্রকৃতপক্ষে শানযস্থের চানকশক্তি জোগায়, বলা বায় 
কিন্তু তাহা করে শাসনতস্ত্রের বাহিরে থাক্িক্রঃ, শাঁদসনতঙ্ছে তাহাদের স্বীকৃতি 
নাই, যদিও তাহারা শাসনতন্ত্র বিরুদ্ধ নয় এবং শাসনতন্ত্র কোন দলকেই 
বিশেষ সুবিধা দেয় না। বর্তমান সোভিয়েট সংবিধানে দুইটি ধারা 
একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে শুধু স্বীকৃতিই দেয় নাই, উহাকে বিশেষ সুবিধা 
ও মধাদাও দিয়াছে | সংবিধানের 126 নং ধারায় বল হইয়াছে, 

“শ্রমিকশ্রেণী, কর্মরত কৃঘক ও বুদ সব্বাপেক্ষা সক্রিয় ও 
রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকগণ স্বেচ্ছায় সোভিয়েট ইউনিয়নের 
কমিউনিষ্ট পাটিতে একত্রিত হয় এবং এই পাটি কমিউনিষ্ট সুস্তলাজ গড়িয। 
তুলিবার সংগ্রামে লিগ মেহনতি মানুষদের অগ্রণী এবং সরকারী ও বেসরকারী 
সকল শ্রমিক সংগঠনগুনির পথপ্রদর্শক 1% 

2. 15০ ০০0005 2505৮ 2০6৮5 8200 00826859115 5010901003 ০1632509 ৪00008 
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০ 055 দা0111:76 195901015 23) 102813 56258£15 ৮০ চ3]0 ০0001051319 ৪০০1৪ &80 
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|. বুঝা নং ধারায় বলা হইয়াছেঃ,-_“মিব্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করিবার 
অধিকার মেহনতি মানুঘদের নিম়্োক্ত সংস্থা ও সমিতিগুলিকেই নিশ্চিতভাবে 
দেওয়া হইবে : কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্থাগুলি, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি, সমবায় 
সমিতিগুলি, যুব সংগঠনগুলি ও সাংস্কৃতিক সমিতিগুলি |” 

'উপরোক্ত ধার৷ দূইটির একটিতে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে সোভিয়েট 
রাষ্ট্রের জনগণের নেতৃস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং অন্য 
ধারাটিতে কয়েকটি অরাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক দল হিসাবে 

একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিব্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের অধিকার দেওয়। 

হইয়াছে । 

আড্রে ভাইসিন্সকি (70161 ড%5171095) কমিউনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে 

লিখিয়াছেন,_-“শ্রমিকদের একনায়কত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূণ নীতি হিসাবে 
ইউ, এস, এস্, আর-এর রাজনৈতিক ভিত্তি হইল অর্থনৈতিক, সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল কর্ম তৎপরতার ক্ষেত্রেই কমিউনিষ্ট পাটির পথ- 
প্রদর্শক ও নেতৃত্বের ভূমিকা” (7159 7011609] 09515 ০? 0১5 0.5. 5. চ২- 
০01191759--25 (196 1005 11701901091) 10117901916 01 1105 চ70110176 

9885 ৫1026018191--01)6 162.0106 2190 011900100 1016 01076 €(০0122100- 

10156 721 10 211 06105 01 6001001010, 50০191 80 ০0]00191 

20015165,) | পাটির এই নেতৃত্বের ভূমিকার প্রকাশ 1939 সনের 20শে 
মাচ তারিখে পাটির অষ্টাদশ কংগ্রেসে সংশোধিত আকারে গৃহীত পাটি 
সনদের প্রস্তাবনায় (7১681019) পাওয়া! যাইবে | উহাতে বলা হইয়াছে, 
সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি, আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
একটি অংশ হিসাবে ইউ, এস্ * এস্, আর-এর শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবদ্ধ 
পুরোধা এবং ইহার শ্রেণী গঠনের সবেরোচ্চ ধারা | ইহা শ্রমিক শ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব দৃট়ীকরণের সংগ্রামে সমাজবাদী ব্যবস্থার সংপ্রসারণে শ্রমিক ও কৃষক 

শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রভৃতি যাবতীয় সোভিয়েট জনগণকে নেতৃত্ব 
দেয় | ইহা শ্রমিক শ্রেণীর সকল সংস্থার প্রাণকেন্্র ম্বরূপ ও ইহা 
সাফল্যের সহিত কমিউনিষ্ট সমাজ গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী | 

1. 155 21826 6০ 20100120865 0909109055 (£০৫ 516০0100) 81081] 05 €1280160 
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পাটির সাংগঠনিক নীতিসমূহ £ নেতৃত্বের একচেটিয়া কর্তৃত, বর 
কঠিন নিয়ম শৃত্ঘল।, গণতান্ত্রিক কেক্দ্রিকতা৷ ও যৌথনেতৃত্ব ইত্যাদি € 

পার্টির কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা! ও মতাদর্শ গত এঁক্য ঃ 
অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতই কমিউনিষ্ট পার্টিও একটি বিশেষ 

মতবাদে বিশ্বাসী এবং তদনুযারী বিশেষ লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য, একটি 

যন্ত্রও বটে। মতবাদটি হইল বহুবিতকিত মার্স-লেনিনীয় মতবাদ যাহাতে 

বলা হয় বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ধনিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক 
শ্রেণীর শোঘণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আনুষঙ্গিক সামাজিক অন্যায়, 
অবিচার, উৎপীড়ন নিরসণ করিবার একমাত্র উপায় হইল ধনতম্বের 
উচ্ছেদপাধন এবং শ্রেণীহীন সনাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যেখানে ক্রয়ে ক্রমে 
রাষ্ট্রের বিলোপ হইবে এবং অস্তর্বতীঁকালে সবহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইবে | মাঝের মতে এ্তিহাসিক বিবর্তনের ফলেই ধনতন্্ 
নিজের পতন ডাকিয়া আনিবে, কিন্তু লেনিন উহা ত্বরান্বিত করিবার জন্য 

সহিংস সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের আশ্রয় লওয়ার প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন 

এবং এই কর্দুপন্থা লইয়াই বলশেভিক € পরে কমিউনিষ্ট ) পাটি সংগঠিত 
করেন এবং এই পার্টিই রুশিয়ায় জারতম্বের পতনের পর বাষ্রশক্তি দখল 
করিয়া সোভিয়েট শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তোলে এবং কমিউনিষ্ট পার্টিই উহার 
ধারক ও বাহকের ভূমিকা গ্রহণ করে । এই মতবাদের চরম লক্ষ্যে 

উপনীত হইবার জন্য বিভিন্ন ধাপে তদানীন্তন পরিস্থিতি অনুযায়ী পার্টি 
তাহার নীতি ও কাধক্রম € যাহাকে বল৷ হয় “পার্টি লাইন* ) রচনা করিয়া 
চলে যেগুলি আবার পাটি রাষ্রযন্ত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করে । এই “পার্টি 
লাইন' নির্ধারণ করে উহার উদ্ধতন নেতৃত্ব যাহা পার্টি সংগঠনের সকল 
স্তরের সংগঠনগুলির উপর ও প্রতিটি সত্যের উপর বাধ্যতামূলক । প্রত্যেকটি 
সভ্যকে উহা বিনা দ্বিধায় নিঃশর্ততভাবে ও নিখৃতিভাবে পালন করিয়। 
চলিতে হয় এবং উহার কোন প্রকার লঙ্ঘন ব৷ প্রত্যবার় কোন সত্যের 

পক্ষে অত্যন্ত হেয় বিচ্যুতি 036%18000) ও জঘন্য অপরাধ বলিয়ঃ 

বিবেচিত ও দণ্ডিত হয় | কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি 
একক, অম্পূর্ততাবে একতাবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পর একদীঙগাতুলয 
(7807791108০) দল যাহাতে একটিমাত্র ইচ্ছাশক্তি ও মতাদশ (ষাহ। পাটির 
নেতৃত্ব নির্ধারণ করিয়। দেয় ) কাঁ্ধ্যকরী হয় ৷ পার্টি সকল সত্যের নিকট পুণ্ন 
যতৈক্য ও শৃঙ্খলাবোধ দাবী করে, কোনক্সপ সন্কীর্ণ উপদল গঠন বরদাস্ত 
করে না যাহাতে পার্টির এ্রক্য ব্যাহত হয় । কমিউনিষ্ট পার্টি বার্সা: 
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'লেনিনীয় মতবাদে অবিচল বিশ্বাসী জনগণের একটি দৃঢ়সংবদ্ধ, অখণ্ড 
সংগঠন | মি 

প্লণভান্ত্রিক কেজ্ক্িকভা £ | 
সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কিন্তু পার্টির অখণ্তার (23020110157) 

সঙ্গে ইহার আর একটি লক্ষণ' গণতান্বিক কেক্ত্রিকতার ( 4620007800 
০600:211501) উপরও সমান জোর দিয়া থাকেন ! ইহা পাটির সাংগঠনিক 

কাঠামোর অন্তনিহিত একটি মৌল নীতি যাহা পাটির সর্ব নিম্স্তরে সাব- 

জনীন অংশ গ্রহণের নীতির সহিত সবৌচ্চ স্তরে নেতৃত্বের ফেএখন্তার 
সমনৃয় ঘটায় । 1952 সালে গৃহীত পার্টির নিয়মাবলীতে (590653) ইহার 
বিশেষণ পাওয়া যায় । 21 নং নিয়মে নিম়বোজ স্ত্রগুলিতে ইহার ব্যাখ্যা 

করা হইয়াছে £-- 

(ক) সবনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যস্ত পার্টির সকল পরিচালক 

সংস্থার পধায়ক্রমে নিবাচনের প্রথা ; 
বে) কিছুদিন অন্তর এই পরিচালক সংস্থাগুলিকে পার্টির যে সংগঠন 

উহাদের নিবাচিত করে তাহার নিকট জবাবদিহি করার দায়িত্ব : 

(গ) পার্টির কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও সংখ্যালধূুর সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট 
নতি স্বীকার ; 

(ঘ) নিম্ুস্তরের সংস্থাগুলির উচ্চতর সংস্থার সিদ্ধান্ত নি:শতে পালনের 
বাধ্যবাধকতা | 

পার্টির সংগঠনের বিন্যাস সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব । 

তাহা হইতে দেখ! যাইবে ইহা পিরামিডের আকারে বিন্যস্ত যাহার ভূমিতে 

আছে অসংখ্য প্রাথমিক সোভিয়েট স্থানীয় সকল অধিবাসী কর্তৃক প্রত্যক্ষ- 
ভাবে নির্বাচিত এবং তাহাদের উপরে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত বিভিন্ন স্তরের 

পা্টিসংস্থানগুলি, প্রত্যেকটি স্তরের সোভিয়েট পরবর্তী উচ্চন্তরের সোভিয়েটকে 

নির্বাচিত করে | এইভাবে সারা-ইউনিয়ন স্তরে পাটির সবৌোচ্চ সংস্থা" 
পার্টির নিখিল ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয় । বিভিন্ন স্তরের এই নির্বাচিত 

সংস্বাগুলি কিন্ত সর্বক্ষণ কাজ করে না! কিছুদিন অন্তর উহাদের অধি- 
বেশন অনুষ্টিত হয় এবং মধ্যবতীকালে উহাদেরই নিবাচিত একটি অপেক্ষা- 
কৃত ক্ষুদ্র সংস্থা একটি কমিটি দৈনন্দিন কাজ চালাইয়! থাকে, কিন্তু কংথেস 
বা সোভিয়েটের নির্ধারিত নীতিগুলির কাঠামোর মধ্যে এবং উহারা অনেক 

কাজই যাহা..করে তাহা কগ্নেষ বা সোভিয়েটের অধিবেশনে সম্মতির জন্য 

উপস্থাপিত করে | ফযোভিয়েট রাধ্রবিজ্ঞানীদের মতে এই যে নির্বাচনের 
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মাধ্যমে নিম্ুস্তরের সংস্বাগুলি কর্তৃক উচ্চস্তরেয় সংস্বাগুলির গঠন এবং 
নিবাচিত সংস্থার নিবাচনকারী সংস্থার নিকট কার্ষের বিবরণ দাখিল করা! 

বা জবাবদিহি করার বাধ্যবাধকতা এগুলি পার্টির. সংগঠনে গণতান্ত্রিক 

নীতির অভিব্যক্তি । এছাড়া গণতামিক কেন্ররিকতার নীতি আর একতাবেও 
পার্টি সংগঠনের অভ্যন্তরে গণতম্বের (0091 0815 06100901209) প্রক্রিয়ার 

উপর গুরুত্ব দেয় তাহা হইল পার্টির সদস্যদের নানা অধিকার ও কতব্য 
প্রতিষ্ঠায় । পার্টির সনদে সদস্যদের নিম্লিখিত অধিকারগুলির উল্লেখ 

কর! হইয়াছে £-- 

পার্টি সংগঠনে আত্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়! (100৩ [স্থাড 
[৩1800180য) 2 

(ক) পার্টির সভায় ও পাটির সংবাদপত্রে পাটির নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে 
খোলাখুলিভাবে কিন্তু স্ুশৃঙ্খলতাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার ; 

(খ) পার্টির সভায় ( বাহিরে নয় ) পার্টির কোন পদাধিকারী ব্যক্তির 

সমালোচনা করার অধিকার ; 

(গ) পার্টি সংস্বাগুলিতে নির্বাচন করিবার ও নিবাচিত হইবার 

অধিকার ; 

(ঘ) যখন কোন সদস্যের আচরণ বা! কাধকলাপের সম্বন্ধে পার্টির 
সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রস্তাব হয় তাহাতে উক্ত সদস্যের উপস্থিত থাকিবার 

অধিকার ; 

($) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পধস্ত বিভিন্ন স্তরে যে কোন পাটি সংস্বার 

নিকট প্রশ্ন করিবার বা বিবৃতি দিবার অধিকার | 

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যাইতে পারে এগুলি সরকারের স্তরে 

নাগরিকদের অধিকার ও কতৃব্যের অনুরূপ । 
স্মরণ রাখা প্রয়োজন উপরে বণিত পাটির সভায় বা সংবাদপত্রে 

খোলাখুলিতাবে আলোচনার অধিকারের অর্থ হইল যতক্ষণ পযন্ত পাটি 
নীতিসংক্রাস্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই ততক্ষণই এই অধিকার 

প্রযুক্ত হইতে পারে । কোন নীতি একবার গৃহীত হইলে পার্টির কোন 
সদস্যের সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার থাকে না, তখন. তাহার 

একমাত্র কর্তব্য হইল উহ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা । ন৷ করিলে পার্টির. 
শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে দণুগ্রহণ করিতে হয় | তাছাড়া উত্বতন পাটিস 
সিদ্ধান্তগুলি নিমুতন সংস্থাগুলির উপর বাধ্যতামূলক | ইহাই হইল গণতাগ্ত্িক. 



এএ22 বিদেশী রাষ্্রসমুহের শাসনব্যবস্থ/_ সোভিয়েট ইউনিয়ন 

কেন্ত্রিকতা নীতির তাৎপর্ব।. নিযুতম সংস্বাগুলির বা একক সদস্যদের 
স্বাধিকার ততদ্রই স্বীকৃত যতদূর পাটির নেতৃত্ব আপত্তিজনক মনে না করে। 

পাটির কাধ্যপালিকা সংস্বাগুলি তাহাদের নিবাচক সংস্থা, যেমন 

কংগেস, কনফারেন্স বা সোভিয়েটদের কাছে দায়ী, কিন্ত তাহারাই আবার 
উহাদের অধিবেশন ডাকার মালিক। সুতরাং অধিবেশন অতিরিক্ত বিলঘ্বিত 
করিয়া কাষতঃ দায়িত্ব এড়াইতে পারে । পৃবেই বলা হইয়াছে পাটি 

সংস্থাগুলি সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হইয়৷ থাকে। আপাতদৃষ্টিতে ইহা। 

খুবই গণতান্বিক | কিস্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন স্তরেই বিশেষ করিয়া 
উত্বতন স্তরে নিবাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করার রীতি নাই | কাহাকে নিবাচন 

প্রাথী করা, হইবে প্রাথমিক পর্যায়ে সে সম্বন্ধে আলোচন৷ হইলেও পার্টি 

নেতৃত্ব একজনকেই প্রার্থী মনোনীত করে এবং তাহার পর অন্য কোন 
সদস্যের প্রতিষ্বন্বিতায় অবতীর্ণ হওয়া শৃঙ্খলাভঙ্গ. বলিয়৷ ধরা হয় এবং 
'কেহই তাহা করিতে সাহস করে না । সুতরাং দেখা যাইতেছে 

কমিউনিষ্ট পার্টির “গণতান্ত্রিক কেন্ত্রিকতায়”' গণতন্ব অপেক্ষা কেন্দ্রিকতার 

মাব্রাই অনেক বেশী । 

সোভিয়েট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কমিউনিষ্ট পার্টির এই একাধিপত্য যে 
অগণতান্ত্রিক তাহা স্বীকার করেন না | গ্রিগোরিয়ন ও ডলগোপোলভের 
তাঘায়--“ইউ, এস্, এস্, আর-এ একটিমাত্র পার্টি অর্ধাৎ কমিউনিষ্ট 
পার্টির অস্তিত্ব গণতন্ত্রের নীতি খণ্ডন কর) দূরে থাক বরং উহার পৃণ 
রূপায়ণ সম্ভব করে 1** তাহাদের মতে সোভিয়েট ইউনিয়নে একটিমাত্র 
দল থাকার কারণ সোভিয়েট সমাজ বর্তমানে একীভূত এবং অখণ্ড । 
সেখানে বতমানে অন্য কোন দলের শ্রেণী ভিত্তি নাই ; কৃঘক, মজদুর, 

বুদ্ধিজীবী সকলেই একই স্বার্থ ও লক্ষ্যের ছ্বারা একতাবদ্ধ এবং কমিউনিষ্ট 
পাটি সকল মেহনতি মানুষদের সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান 
করে । তাহাদের মতে কমিউনিষ্ট পাটির একচ্ছত্র আধিপত্য জোর করিয়। 

চাপাইয়৷ দেওয়৷ হয় নাই, স্বাভাবিক এতিহাসিক কারণেই ইহার উৎপত্তি । 
তাহারা উল্লেখ করেন সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কমিউনিষ্ট পার্টি 
অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সরকার গঠন করে, কিন্তু উহারা প্রতিবিপ্রব 

চক্রান্তে লিপ্ত হওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর সহিত তাহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয় । 
বুলগেরিয়া, চেকোশ্বোভাকিয়া, জি, ডি, আর প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশে 

ক 24 01180:5920 & ও, ইিডিরিটি নি ০ 5০0516৮ 969৩ 

বুঝল, (1971), 2, 94. 
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আজও একাধিক দলের অস্তিত্ব রহিয়াছে কারণ সেখানকার সামাছিক 

পরিস্থিতিতে নূতন সমাভব্যবস্থা, গড়িয়া তোলার কাজে সকল দলের সহ 
যোগিতা সম্ভব হইয়াছে । সুতরাং একটি দল থাক বাঞ্চনীয় কি একাধিক 

দল সেট প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হইল কে দলের নেতৃত্ব করিবেন এবং কি নীতি 
অনুস্থত হইবে | কমিউনিষ্ট পার্টি ইহার উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে, 
জনগণের স্বার্থের যথার্থ প্রতিফলন করিতে পারিয়াছে এবং সাম্যবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থা গঠনে দক্ষ নেতৃত্ব দিতে পারিয়াছে বলিয়া । ইহার ব্যাপক সদস্য 

তালিকাই ইহার প্রচুর জনসমর্থনের তথ] গণতান্ত্রিক প্রকৃতির সাক্ষ্য দেয়। 
পার্টির আর একটি নীতি হইল যৌথ নেতৃত্ব (০০115০:1৮০ 1680015)12) | 

লেনিন এই নীতির উপর জোর দিয়াছিলেন ॥ তাহার মতে একজন মানুষ 

যতই প্রতিভাধর হউন তাহার মত ত্রাস্ত হইতে পারে বা একদেশদশী হইতে 
পারে। সুতরাং অনেকের যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণই শ্রেয়; | সংবিধানে 

একজন রাষ্ট্রপতির পরিবতে সভাপতিমণ্ডলীর ( 7:65101010 ) প্রবর্তন 
এই নীতিরই স্বীকৃতি ! অবশ্য সময়ে সময়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন 
নেতার আবির্তীবে এবং জরুরী অবস্থায় এই নীতির সাময়িক বিরতি হইয়াছে, 

যেষন ষ্ট্যালিনের আমলে এবং ক্রশ্চেভের আমলের শেষের দিকে | কিন্ত 

তাহা সাময়িক বিচ্যতি । বর্তমানে যৌথ নেতৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

কমিউনিই পার্টির সভ্যগোষ্ঠী 2 

কঠোর নিয়মশূৃঙ্খলা ও এঁক্যের প্রয়োজনের উপর পার্টি কতটা গুরুত্ব 
আরোপ করে সেকথা আগেই বল! হইয়াছে । তাহার পরিপ্রেক্ষিতে জন- 
গণের কমিউনিষ্ট দলতুক্তি যে খুবই সীমাবদ্ধ হইবে একথা বল বাহুল্য । 
হিটলারের নাৎসী পার্টি ও মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট পাটির মতই কমিউনিষ্ট 
পার্টিও দেশের নৃতন বাছাই করা লোকদের লইয়৷ একটি সুুদংবদ্ধ গোষ্ঠী | 
ইচ্ছা করিয়াই ইহার সভ্যপদ কঠোরভাবে নিয়ন্িত করা হইয়াছে যাহাতে 
সভ্যসংখ্যা এমন সীমিত থাকে যাহাতে পাটির সদস্যদের গুণগতমান এবং 
কঠোর শৃঙ্খল৷ উচ্চগ্রামে বাধা থাকে | সোভিয়েট নেতাদের মতে পাটির 
'শক্তি সংখ্যার উপর নিভর করে না, করে উহার এক্য ও শৃঙ্খলাবোধের 
উপর। 1917 সালে যখন পার্টি (বলশেভিক ) প্রথম ক্ষমতা দখল করে 
তখন উহার সভ্য সত্থা। দুই লক্ষের উপর ছিল না । পরবতী দশকে উহ। 

.বাড়িয়৷ 1,500,000-এ দাঁড়ায় এবং ছিতীয় মহাযুদ্ধের পুৰে উহা। 3,000,000. 
তে দাঁড়ায় ও যুদ্ধের মধ্যে জরুরী কাজের, প্রয়োজনে সভ্য সংখ্যা আর, 



২44 বিদেশী রাষ্ট্রসমহের শাসনব্যবস্থা--সোভিয়েট ইউনিয়ন 

বাড়ান হয় ।* পার্টির বাহিরেও পার্টির মতবাদে বিশ্বাসী ও পার্টির সমথক 
বছলোক পাটির সদস্য তালিকাভুক্ত হইতে উৎসুক সব সময়েই থাকে কিন্তু 
পার্টি নীতিগতভাবে যথেচ্ছ সংখ্যাবৃদ্ধির বিরোধী, সেজন্য পার্টিতে প্রবেশ 
লাভের শর্ত এতই কঠিন রাখা হইয়াছে যাহাতে খব বেশী সংখ্যক লোক 
তাহা পূরণ না করিতে পারে | 1934 সালে ষ্ট্যালিন এ সম্পর্কে বলিয়া- 
ছিলেন,_-“যে কেহ এ রকমের পাটির সভ্য হইতে পারে না, এ পাটির 
সত্যপদ রাখিতে হইলে যে রকমের কষ্টসহিষ্ণ ও দুঃসাহসী হওয়া প্রয়োজন 
সকলের সে যোগ্যতা থাকে না । সকলের আগে মেহনতি মানুঘদের 
সম্তানরা যাহারা অভাব ও সংগ্রাম, অবিশ্বাস্য কষ্ট এবং বীরোচিত 
প্রয়াসের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহারাই এই পাটির সভ্য হইবার যোগ্য 1” 

পার্টির নিয়ম অনুসারে পাটির সভ্যপদ প্রার্থীদের তাহাদের যোগ্যতা! 
সম্বন্ধে পাটি সভ্যদের সুপারিশ প্রয়োজন হয় | কতজনের সুপারিশ দরকার 

সেটা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হইয়াছে । 1939 সাল হইতে নিয়ম 

হইয়াছে প্রাথথীকে এমন তিনজন সত্যের সুপারিশ দিতে হইবে যাহারা 
অন্ততঃ তিন বৎসর সভ্য পদতৃক্ত আছেন এবং উক্ত প্রাথীকে অন্ততঃ এক 
বৎসর পূর্ব হইতে জানিয়াছেন | প্রার্থীর বয়স অন্তত: 18 বৎসর হওয়া 
প্রয়োজন । 23 বৎসরের কম বয়সের প্রার্থীদের কমিউনিষ্ট যুব সংস্থা কম- 
সোমলের “(0012501001) সদস্য হইতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তিন জনের মধ্যে 

একজন কমসোমল কমিটির সদস্যের সুপারিশ দিতে হয় | সভ্য তালিকা- 
ভুক্ত হইবার পূর্বে অন্ততঃ এক বৎসর প্রার্থী ব৷ শিক্ষানবীশ থাকিতে হয় । 
এই সময় তাঁহাকে পার্টির ইতিহাস, উহার মূলনীতি, উহার ক্রিয়াকৌশল 
প্রভৃতি সন্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহাকে যেসব কর্তব্যের ভার 
দেওয়া হয় তাহা যথাযথ পালন করিতে হয়| তারপর যাহার নির্দিষ্ট পরীক্ষায় 
উত্তীণ হয় তাহার! প্রাথমিক পার্টি সংস্থার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে 
পর্ণ সত্যপদ লাভ করে | প্রাথমিক সংস্থার সিদ্ধান্ত জেলা বা শহরের 
সংস্থার অনুমোদন সাপেক্ষ । নিদিষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে প্রার্থীকে 
প্রমাণ দিতে হইবে যে তাহার কোন স্বার্ধপ্রণোদিত উদ্দেশ্য নাই, বুর্জোয়া 
মানসিকতা নাই, সে একান্তভাবে কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী, তাহার 

*)947 স্যলে পার্টি সচিবের রিপোর্ট অনুসারে ছয় লক্ষেরও অধিক সভ্যজের মধ্যে প্রায় 

অর্ধেক যুদ্ধের মধ্যে সভ্যপদতুক্ত হয়। 1956 সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ?,215,0চ সভোর়, 
মধ্যে 6,796,896 জন পূর্ণ সভ্য ছিল এবং £19,609 জন প্রার্থী সদস্য (০8::811958 ০. 
8155209658) ছিল 1 (4. ০. ্৪০:7-86160৮ 092801500028, 1968 0১ 688) 



সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টি 425” 

নাগরিক দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত | সকলে কিস্তু প্রার্থী হইবার- 
যোগ্য নয় | ব্যবসাদার, লন, যাজক ও কূলাকর প্রার্থী হইবার 
অযোগ্য বিবেচিত হয় । এ 

স্থুতরাং দেখা যাইতেছে পার্টিতে প্রবেশলাত অতিমাত্রায় আয়াসসাধ্য ও. 

দুর এবং এখনই দেখ যাইবে পাটির সভ্যপদ রক্ষা করিয়া চলাঁও সমান 

আয়াসসাধ্য, কিন্তু সভ্যপদ হইতে খারিজ হওয়া মোটেই কঠিন নয়। 
যে কোন সময় সভ্যপদ ত্যাগ করা যায় তাহাতে কোন বাধা নাই, তাছাড়া 
পাটির নিয়মশৃঙ্খলা বিন্দুমাত্র অবহেল! করিলে বা সভ্যদের কতব্য ও দায়িত্ব 
পালনে গাফিলতি করিলেও সদস্য পদচ্যত হয় । 

সদস্যদের কর্তব্য ও দায়িত্ব £ 
কমিউনিষ্টরা পাটিকে সচেতন লৌহকঠিন নিয়মশৃঙ্খল! ছারা গ্রথিত 

একটি সুসংহত সংগ্রামশীল সংস্থা বলিয়৷ বর্ণনা করিয়া থাকে | সুতরাং 

পার্টির সভ্যদের উপর নানাবিধ কঠোর নিয়ন্রণ আরোপ করা হয় | অবশ্য: 

সভ্যদের কোন গুপুমন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় না বা বিশেষ কোন বণের 

শারি বা ইউনিফম পরিতে বা ব্যাজ ধারণ করিতে হয় না । কিন্ত প্রতিটি 

সদস্যকে মস্কোর কেন্দ্রীয়, দপ্তরে তথ) স্থানীয় দপ্তরে নাম তালিকাভুক্ত 
করিতে হয় এবং সভ্যপদের কার্ড পাওয়া মাত্রই তাহার উপর কতকগুলি 

কতব্য ও দায়িত্ব আসিয়া পড়ে | নিয়ে প্রধান প্রধানগুলি বণিত হইল | 

0) নূতন সদস্যকে একটি প্রবেশিকা ফী দিতে হয় তারপর নিয়মিত- 
ভাবে মাসিক চাদা দিতে হয় যাহা সময় সময় তাহার আয়ের শতকর। তিন 

অংশ পধন্ত হইতে পারে । তাছাড়াও নানাবিধ দাতব্য, স্মতিরক্ষামূলক 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও সাময়িক অনুদান দিতে হয় | 

(2) নিজ মনোমত হোক্ বা না হোক অকৃণ্ঠভাবে পার্টির নীতি ও 

কার্ষসূচীসম্বলিত “পার্টি লাইন' মানিয়া লইতে হয় | 
(3) প্রতিটি সদস্যকে অবিচলতাবে পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা ও পার্ট 

নিদেশ বা নিঘেধ মানিয়া চলিতে হয় | সেখানে ভালমন্দ বিচার করিবার 

অবকাশ থাকে না বা নিজস্বার্থ বা হিতের কথাও চিন্তা করিতে পারে না । 

(4) প্রত্যেক সদস্যকে দেশের এবং পার্টির রাজনৈতিক জীবনে একটি 

সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়, অর্থাৎ শুধু নিহিক্রয় সমর্থন ও প্রশস্তি নয়, 
নিজ জীবিক। অর্জনের জন্য শ্রম ছাড়াও পাটির সেবায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করিতে হয়, যেমন পার্টির সভার অনুষ্ঠান করার আয়োজনে সাহায্য করা, 

নূতন সদস্য সংগ্হহ করা, পাটি কমিটিতে কাক্ধ করা ইত্যাদি। 
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(5) কমিউনিষ্ট মতাদশ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিতে মাকস্- 
'ল্লেনিনের নীতি ও পাটির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধাস্তগুলি 
সুষ্ঠুতাবে আয়ত্ব করিয়া সেগুলি পার্ট বহিরভীত জনগণের কাছে বুঝাইয়। 
দিতে পাটির সদস্যকে নিরলস কাজ করিতে হয় । 

(6) বাণী ও শ্রমের ক্ষেত্রে নিয়মশূঙ্খলা পালনে ও উৎপাদন এবং 
নিজ কাজে যোগ্যত৷ বৃদ্ধির ব্যাপারে অন্যদের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে 
হয়। | 

(7) ব্যবসাদারী ও অন্যান্য অর্থকরী বৃত্তি হইতে বিরত থাকা ও 
মুনাফার দিকে দৃষ্টি না দেওয়া এবং নিজের আয়ের যতটা অংশ সম্ভব 

পেন্সন তাগ্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর তাও্ারে প্রদান করা সদস্যদের 
কতব্য | 

পাটির সভ্যদের এইসব কঠিন দায়দায়িত্ব পালন কন্সিতে হয় । অপর- 
পক্ষে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সদস্যদের কিছু স্থযোগ-সৃবিধাও আছে। প্রথমতঃ রুজি- 
রোজগার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ও পদোন্নতি সম্পকে কিছুটা বিশেষ স্ুবিধ! পার্টি- 
সভ্যরা পায় । আরও অনেক বিষয়ে, যেমন হাসপাতালে বা বিশ্রামভবনে 
আনন সংগ্রহ ব্যাপারে পাটি সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়৷ হয়। অবশ্য 
প্রথম কথা দদপ্যদের দায়দায়িত্ব পালন, তারপর স্থযোগ সুবিধা | 

আত্মসমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ £ 
যেহেতু সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন প্রতিদ্বন্ী দ্বিতীয় দল নাই 

কমিউনি্ পাটির সদণ্যদের মধ্যে আস্্সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা 

হইয়াছে । পাটি বাহির হইতে সমাঁলোচন। চায় না । সেজন্যই আত্যন্তরীণ 
সমালোচনার ব্যবস্থা । প্রতোকটি সদস্যের কাধকলাপের কিছুদিন অস্তর 
সমীক্ষা করা হয়, সে কতটা পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা৷ এবং সত্য হিসাবে কতব্য 
ও দায়িত্ব যথাযথ পালন করে কিনা, পার্টির প্রতি তার আনুগত্য অবিচলিত 
কিনা অথবা পার্টির নীতি হইতে বিপথগামী হইতেছে (96%18003) কিনা 

সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় । ক্রটি-বিচ্যতি প্রমাণিত হইলে দণ্ডের 
ব্যবস্থা হয়, চরমদও্ হইল পাটি হইতে বহিকার। পাটির কোন সভ্য 

যর্দি কোন সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয় তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবার 
জন্য ওচরবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং গুগুচরদের নজর রাখিতে অন্য 
লোকদের নিযুক্ত কর! হয় | তদন্তের ফরে যাহাদের সম্বন্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গ, 
পার্টি নীতি হইতে বিচ্যতি (৫5%18£190) বা নাশকতামূলক কাজের অভি 



 . সোভিয়েট ক্সিউনিষ্ট পার্টি 0) 827 

*যোগ পাওয়া যায় দলের, সতয়ি ডাকিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ কর ভুয় | 

তখন কোন ক্ষেত্রে অভিযুক্ত সত্য অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আত্মপক্ষ 
সমর্থনে সফল হন আবার কেহ ক্রটি স্বীকার করেন | সেক্ষেত্রে গক্তর 
অপরাধ না হইলে তাহাকে সতক করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হয়, আবার 

গুরুতর অপরাধ হইলে পার্টি হইতে অপপারণ (8126) করা হয়। যাহার 
অর্থ তাহার রাজনৈতিক মৃত্যু, কখনও কখনও বিশেষত: ষ্র্যালিনের আমলে 
পৃথিবী হইতেও অপপারণ করা হইত"। সময়ে সময়ে এই অপসারণ ক্রিয়। 
(08185) ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । যেমন হইয়াছিল 1922-23 

সালে, আবার ট্্যালিনের আমলে 1928-29 সালে এবং 1933 হইতে 1938 

সালের মধ্যে । 

কষিউনিই পাটির শাখা-অংস্থাসমুহ £ 
পার্টির মূল সংগঠন ছাড়াও কতকগুলি শাখা আছে যেগুলি ইহার 

নিয়মিত সত্যসংগ্রহে সাহাধ্য করে | এগুলি অন্রবয়স্ক কিশোর ও যুবকদের 
লইয়া গঠিত । কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে 

তাহাদের অভিনব সংগঠনের সাফল্য ও তবিষ্যৎ নির্ভর করিবে কতট৷ তাহারা 

আগামী দিনের বংশধরদের--যাছাদের জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোন 
অভিজ্ঞত। নাই-নিজেদের মতবাদে দীক্ষিত করিয়৷ তুলিতে পারেন । 
সেজন্য তাঁহারা তরুণ বংশধরদের বাঁজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য এইসব 

তরুণদের সংস্থার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন | নিম ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

“দেওয়া হইল । 

(1) লিটল্ অকৌব্রিষ্টস, 0:1616 0০৫01509) £ 

& হইতে 11 বৎসরের বালকদের লইয়৷ এই সংস্থাটি গঠিত । একজন 
পায়োনিয়ারের” (01০90691) নেতৃত্বে পাচজনের এক একটি ক্ষদ্র দলে 
(71015) বিভক্ত হয় | আবার এরূপ পাঁচটি ছোট দল লইয়া অপেক্ষাকৃত 

অধিক বয়স্ক একজন “কমসোমলের' সভ্যের নেতৃত্বে এক একটি বড় দল, 

€010) গঠিত হয় | ইহাদের “কান নিদিষ্ট কাজ নাই। ইহাদের 

নেতৃস্বানীয়রা দলগত ক্রীড়াদির মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতাবে কাজ 
করিবার মনোভাব ও দায়িত্বজ্ঞান উন্মেঘের চেষ্টা করিয়া থাকেন । 

(2) পরবতী সংস্কা হইল “ইয়ং পায়োনিয়ারস্। ড্০৫)5 8০055) | 

ইহা, গঠিত হয় 9 হইতে 14 বৎসর বয়সের কিশোরদের লইস্বা | ইহার 
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কয়েকটি বিগেডে (০88৫9) বিভজ, প্রতিটি ব্রিগেডের নেতৃত্ব করেন একজন, 
“কম্সামলের* সত্য | এই সংস্থার একটি কাজ হইল সভ্যদের মধ্যে পড়াশুনা, 

শ্রমমূলক কাজ ও সমষ্টিগত কর্মের প্রতি একটা স্%55 মানসিকতা 
সথষ্টি করা এবং তাহাদের মধ্যে সত্য ও সততা, নিষ্ঠা, সহিষ্জুতা, বয়:- 
জ্যেষ্ঠটদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সাহচর্ষের মনোভাব জাগ্রত করা | এই সংস্থায় 

প্রবেশলাভ সহজ, কিন্তু যদি কোন সত্য দলের কাছে প্রত্যাশিত গড় মানে 

মাস দুই-্এর মত সময়ে পৌছাইতে না পারে তবে তাহাকে অপসারিত করা 
হয় । প্রায় দুই কোটির মত বালক-বালিকা এই সংস্থার সত্য | সত্যদের 
প্রধান কাজ হইল বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের সহায়তা করা | পড়াশুনায় 

মনোযোগ ও সদাচরণে তাহারা অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত শ্বাপন 
করে। এদের ব্যবহারের জন্য সারা দেশে বড় বড় প্রাসাদ, ভবন, উদ্যান 
ও খেলার ময়দান রাখা হইয়াছে । গ্রীষ্মকালে ইহারা নানাস্থানে প্রযোদ- 
ভ্রমণ ও অভিযানে বাহির হয় এবং স্থানে স্থানে শিবির স্থাপন করে | 

(3) ইহার উপরের সংস্বাটি হইল “কমসোমল' (দ.0105011019)-- 

15 হইতে 26 বৎসর পর্যস্ত বয়সের যুবকগণ এই সংস্থায় যোগদান করিতে 
পারে। ইহাদের কার্ধতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ সত্য বলা 
যাইতে পারে ॥ এই সংস্থায় প্রবেশ প্রাথীর উহার দুইজন সত্যের অথবা 

কমিউনিষ্ট পার্টির একজন সদস্যের স্থুপারিশ লাগে । অযোগ্য প্রার্থীকে 

প্রার্থী থাকা কালেই অপসারণ করা হয়। 26 বৎসর বয়স অতিক্রমের 

পরও সত্য থাকা যায় তবে ভোটাধিকার বিহীন উপদেষ্টা হিসাবে | কোন 

কমসোমলের সভ্য কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য নিবাচিত হইলে কমপদোমলের 

সভ্যপদ খারিজ হইয়া যায়, যদি না তিনি এ সংস্থার কোন কর্মসচিবের 

পদাভিঘিক্ত থাকেন । 

কমসোমল সংস্থার শাখা কারখানায়, রাষ্টীয় ও যৌথ খামারে, নিম ও 

উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে দেখা যায় | ইহাদের প্রধান কাজ হইল ইহার সভ্য- 

গণকে তথা সাধারণ যুবসমপ্রদায়কে নিজেদের মাতৃভূমির সেবায় একান্ত- 
ভাবে নিয়োজিত করিবার সম্বন্ধে শিক্ষিত করা । কমসোমল সংস্থা দেশের 

রাজনৈতিক জীবনে এবং কমিউনিষ্ট সমাজ গড়িয়া তোলার কাজে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করে | এছাড়া ইহা কমিউনিষ্ট পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে 

নানাভাবে সাহাধ্য করে, যেমন নিরক্ষর ভোটারদের ভোট দিতে শিক্ষা 
দিয়, বিমান চালকদের শিক্ষা দিয়া, গৃহহীন, অভিতাবকহীন, বিপথগামী 
শিশুদের বড় বড় শহরের পথ হইতে উদ্ধার করিয়, তাহাদের সংশোধন 
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করিয়। এবং সাধারণভাবে যুবসংগঠনগুলিকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়া। কম- 
'সোমল সভ্যদের খেলাধূলার ব্যাপক কর্মসূচী পরিচালিত করে, তাহাদের 
সাধারণ শিক্ষার বিস্তারিত ব্যবস্থা করে এবং সত্যদের মধ্যে যাহার! 

প্রতিশ্গতিবান তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য 

প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়৷ দেয় । এককথায় বলা যায় দেশের যুবশস্তিকে 
সংগ্রামী কমিউনিষ্ট এ্রতিহ্যে শিক্ষিত করিয়া তোল। ইহার প্রধান বত । এক- 

লক্ষেরও অধিক কমসোমল সদস্যগণ বিভিন্ন সোভিয়েটের নিবাচিত প্রতি- 

নিধি | প্রায়ই বিভিন্ন কমসোমল সংস্থা সারা দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় 

প্রকল্পে উদ্যোগী হয় 

পার্টির দুইটি সমর্থক ও সহায়ক সংস্থা £ 

কমিউনিষ্ট পার্টিতে প্রবেশাধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ 
হওয়ায় মোট সোভিয়েট জনসংখ্যার অল্প অংশই পার্টির সদস্য হইয়া থাকে। 

মোট জনসংখ্যা 20 কোটির মধ্যে 4 কোটির মত কমিউনিষ্ট পার্টি ও 

উহার শাখাগুলির সত্য তালিকাভুক্ত অর্থাৎ প্রায় 20 শতাংশ মাত্র এবং 
ইহাদের মধ্যে মাত্র 60 লক্ষের মত প্রাপ্তবয়স্ক । সেজন্য অন্যান্য সংস্থা 

হইতে পাটির সমর্থনের প্রয়োজন অনুভূত হয় | এই রকম দুইটি সংস্থা 
হইল শ্রমিক ইউনিয়ন ও সমবায় সমিতি | ট্র্যালিন অনুভব করিয়াছিলেন 
যে শ্রমিক ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি ও বিভিন্ন স্তরের সোভিয়েটগুলির 

সাহায্য ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎসাঁদন করিয়া সর্বহারাদের একনারকত্ 
প্রতিষ্ঠা করা বা সমাক্সতন্ত্র গড়িয়া তোল! সম্ভব হইবে না। সংবিধানে এই 

দুই শ্রেণীর সংস্বাগুলির অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া হইয়াছে। 126 নং ধারায় 
পার্টি ছাড়া যে সমস্ত সংস্থায় সোভিয়েট নাগরিকদের একত্রিত হইবার 

অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে এই দুইটির স্থান আছে । 142 যং 

ধারায় নিবাঁচনে প্রাথী মনোনীত করিবার অধিকারও পা্টিসংস্থা ছাড়া এই 

দুইটি সংস্থাকে দেওয়া হইয়াছে । শ্রমিক সংস্বাগুলিকে “কমিউনিজমের 
'বিদ্যালয়' বলিয়া বর্ণনা করা .হইয়াছে, অর্থাৎ উহারা শ্রমিক শ্রেণীর 
অগ্রসর ও অনগ্রসর অংশের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করিবে এবং 
জনসাধারণের সহিত তাহাদের পুরোগামীদের মিলন ঘটাইবে । সমবায় 
সমিতি সম্পর্কে সংবিধানের 5 নং ধারায় ইহাদের সম্পত্বিকেও রাস্রীয় 
সম্পত্তির সঙ্গেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির অন্তর্গত 

-বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
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কর্মিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন বিন্যাস £ 
সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠনের একটি বিশেষত্ব 

হইতেছে যে ইহ] সারাদেশের জনগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষার নীতিতে 
প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার কাঠামো পিরামিডের আকৃতি বিশিষ্ট এবং ভূমি হইতে 
শিখর পধস্ত বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত (1)19181011081)। পার্টির প্রতিষ্ঠাতার! 

বুঝিয়াছিলেন যে জনগণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ন৷ রাখিতে পারিলে 
কোন দল জনগণের আস্বা বা সমন রাখিতে পারে না এবং উহার অস্তিত্ব 

বিপন্ন হয় । সেজন্য তাহারা পার্টির সংগঠনকে সারা দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক 
স্তরে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং উচ্কসম্তরের সংস্বাগুলি নিমস্তর হইতে 

নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হয়। প্বেই বল৷ হইয়াছে “গণতান্ত্িক 
কেন্দ্রিকতা” পার্টি সংগঠনের আর একটি মৌল নীতি । উহার তাৎপর্ণও 
পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একটি লক্ষণীয় বিষয় যে পোভিরেট ইউনিয়নে 
পার্টির সংগঠন ও সরকারের সংগঠন সমাস্তরালভাবে বিন্যস্ত । এখন 
আমরা সংক্ষেপে সংগঠন-বিন্যাসের বণনা করিব । 

পার্টি পিরামিডের ভূমিতে রহিয়াছে অসংখ্য প্রাথমিক সংস্থা, এগুলিই 
হইল পার্টির মেরুদগ্ুস্বরূপ যেহেতু ইহার! প্রত্যক্ষভাবে জনগণের মধ্যে 

দৈনন্দিন কাজ করে। দেশের সাধারণ মানুঘদের মধ্যে পাটির সিদ্ধান্তগুলি 

কাযকরী করা, তাহাদের মধ্যে দল সম্বন্ধে প্রচারকাধ চালাইয়া রাজনৈতিক 
দিক হইতে শিক্ষিত করা, বিভিন্ন কলকারখানা ও ক্ষেতখামারের অর্থ- 

নৈতিক পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্যমাব্র৷ পূরণে শ্রমিকদের উদ্যোগী করিয়। 
তোলা এগুলিই হইল দলের প্রাথমিক সংস্থাগুলির কর্তব্য, এক কথায় 

দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা । এই 

প্রাথমিক সংস্থাগুলি স্থাপিত হয় কলে, কারখানায়, বাস্্ীায় ও যৌথ 
খামারগুলিতে, যন্ত্র 'ও ট্যাক্টর কেন্দ্রগুলিতে ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, 

লালফৌজ ও নৌবাহিনীর কেক্রগুলিতে, অফিসে, গ্রামগুলিতে এবং শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানেই অন্ততঃ তিন জন পার্টির সভ্য থাকে । উল্লেখ 

করা৷ যাইতে পারে যে প্রত্যেক স্তরের কাঠামোটি মোটামুটি একই ধরনের 
যদিও অংশগুলির নামে পার্থক্য থাকিতে পারে | প্রত্যেক সংস্বাতেই একটি 
নির্বাচিত সাধারণ সভা থাকে যাহা কনফারেন্স বা কংগ্রেস নামে অভিহিত । 

ইহা! অনেকদিন অন্তর মিলিত হয় ; মধ্যবতীকালে ইহরি ছ্ারাই নির্বাচিত 

একটি কমিটি উহার কাজ চালাইয়া যায়, অবশ্য উহার সিদ্ধান্তগুলি মল 

সংস্থার অনমোদনের জন্য পেশ করিতে হয় এবং উহা দ্বার বাতিলও 
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হইতে পারে । এছাড়া সিদ্ধান্তগুলি কার্ধকরী করার জন্য এক বা একাধিক 
সচিব সহ একটি কর্মদপ্তর (686080৮৩ 0019210 01 90111716666) থাকে - 

বিভিন্ন নামে । সব স্তরেই উচ্চস্তরের সিদ্ধান্তগুলি নিম্রস্তরের সংস্থাগুলির 

অবশ্য পালনীয় এবং এসব সিদ্ধান্তের কাঠামোর মধ্যেই ইহাদের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিতে হয় | বিভিন ভ্তরগুলি হইবে-প্রাথমিক সংস্থা-_ নগর (০৮5) 

ও জেলা (01510) সংস্থা--এলাকা সংস্থা (4768 0211% 0158111590100) 

-অঞ্চল (58100), চত্তর (ণ0716010163) ও সহযোগী প্রজাতন্ত্গুলির 

(00101 [২6081108) সংস্থা-সারা ইউনিয়নের পার্টি সংস্থা । সবশেষ 
সং্ঘা্টির সংগঠন সম্বন্ধে একট বিশদ আলোচন৷ প্রয়োজন | 

কমিউনিষ্ট পাটির শীর্ঘ প্রতিষ্ঠান হইল সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেস (411 
[00100 0010£555) এবং ইহার কেক্্রীয় কমিটি (060691 00117010669) | 

পার্টির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব অন্ততঃ তত্বগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত । সারা 
ইউনিয়নে প্রতি 1000 হাজার সত্য পিছু একজন করিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধি 
লইয়া এই কংগ্রেস গঠিত হয়, কাজেই ইহার আয়তন হয় বিশাল । 
বিংশতম কংগ্রেসে সভ্য সংখ্যা হইয়াছিল 13551 কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 
কংগ্রেস ব্তমানে প্রতি 4 বছরে অন্ততঃ একবার করিয়া আহৃত হয়, পৃৰে 
হইত প্রতি 3 বছরে একবার | মস্কোতে ইহার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় 
আড়ম্বরযুক্ত বর্ণাঢ্য পরিবেশে । অধিবেশনের অস্তর্বতীকালে অনুষ্ঠিত পার্টির 
কাধের বিবরণী পেশ করা৷ হয়, ভবিষ্যৎ কাধক্রমের প্রস্তাবও উপস্থাপিত 
হয় এবং অনেক সময় যাহা করা হইয়াছে তাহার আনষ্ঠানিক অনু- 
মোদন লওয়া হয়। কিন্তু 1939 হইতে 1952 পধস্ত কোন কংগ্রেস আহৃত 
হয় নাই। কংগ্রেসের প্রতিঅধিবেশনে দুইটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য 

অবশ্যই সম্পাদন করা হয়-€৫1) সমকালীন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ে পার্টির. 
নীতি নিধারণ ও (2) কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচন । ূ 

পার্টির সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ খএংস্থা হইল কেন্দ্রীয় কমিটি (060181 

(০0711716166), ইহাকে পাটি সংগঠনের প্রাণকেন্রর বলা যায় এবং পাটির 
নীতি নির্ধারণের উৎসও বটে। ইহা পার্টি ও সরকারের মধ্যে সেতুস্বরূপ | 
লেনিন বলিয়াছিলেন, “আমাদের প্রজাতন্তরে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা 
সাংগঠনিক প্রশে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেশ ছাড়া কোন রাষ্ট্রীয় 
প্রতিষ্ঠানই সিদ্ধান্ত লইতে পারে না।” কংগ্রেস অধিবেশনগুলির অস্তর্বতী-- 

কালে কেন্দ্রীয় কমিটিই সমূহ কাধ নির্দেশনা করে । আগের নিয়ম অনু- 

সারে কেন্দ্রীয় কমিটি 70 জন করিয়। পূর্ণ সদস্য ও সহযোগী সদস্য 
(21051779665) লইয়৷ গঠিত হইত | বৎসরে তিন চারবার করিয়া ইহীর 
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অধিবেশন হইত । নূতন নিয়মে ইহা 133 জন পূর্ণ সভ্য এবং 122 জন 
সহযোগী সদস্য লইয়া গঠিত হয়. এবং ৰৎসরে অন্ততঃ দুইবার ইহার 
অধিবেশন হয় | পূর্বে বছরে অন্ততঃ একবার বা একাধিকবার কেন্দ্রীয় 
কমিটি বিভিন্ন স্তরের সংস্থার কর্দচিব (9815 59015121585) ও অন্য 

নেতৃস্থানীয় সভ্যদের লুইয়া৷ গঠিত পার্টি সন্মেলন (800 (0006915005) 
আহ্বান করিত 1: যদিও সাধারণত: কংগ্রেসের] সিদ্ধান্তগুলি কাধকরী 
করাই কেন্দ্রীয় কমিটির মুখ্য কাজ, কংগ্রেসের অধিবেশন অনেক দিন অন্তর 
হওয়ায় কমিটিকে অনেক বিষয়ে নিজের উদ্যোগেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
হয়, অবশ্য আনুষ্ঠানিকতাবে পরবতী কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে | 
কমিটির সিদ্ধান্তগুলি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তেরই সমপর্ধায় ভুক্ত | 

বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত পার্টির কয়েকটি সংস্থা £ 
কেন্দ্রীয় কমিটির আয়তনও এত বড় যে কাধকরভাবে এবং ক্রতভাবে 

ইহার পক্ষে কাজ কর] সম্ভব হয় না| সেজন্য ইহাকে অনেক কাজের 
ভারই ইহার সভাপতি, মুখ্যসচিব, কয়েকজন সহকারী সচিব ও কয়েকটি 
বিশেষ সংস্থার উপর ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে । এই বিশেষ সংস্বাগুলি 
হইল্--পলিট বুরো৷ (2০116 881০), অর্গ বরো (018 99:০), সচিবালয় 
(58019121181), হিসাব পরীক্ষক কমিটি ও পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিশন (48৫ 
1718 00101010556 200 0105 781 00730:01 0:0120003551010) | এখন 
আমরা সংক্ষেপে এগুলি সন্বদ্ধে আলোচনা করিব। 

1952 সালের পৃবে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রধানত: ইহার দুইটি সাবকমিটির 

-পলিটবরো ও অগবুরো-মাধ্যমে কাজ করিত । এখন এই দুইটির 
স্থলে প্রেসিডিয়াম নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে । তবুও এই দুইটি 

]. 1919 সাল হইতে ইহা বৎসরে আরও বেশীবার আহত হইত, কিন্তু 1934 সালে 

বন্ধ হইয়! যায় । আবার 1939 সালে কংগ্রেন ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং বছসরে 

একবার করিয়। ইহার অধিবেশনের ব্যবস্থা করে| কিন্তু 1949 হইতে 1952 পর্যস্ত ইহার 

অধিবেশন ডাকা হয় নাই। 1952 সালের নৃতন নিয়মে ইহার কোন উল্লেখ নাই। পার্টির 
আঞ্চলিক নেতাদের লইয়া! গঠিত এই সংস্থাটি দুইটি প্রয়োজনীর উদ্দেশ্য সাধন করিত । এক- 
-দ্বিকে ইহ! দেশের অভ্যন্তরে কি ঘটিতেছে বা না ধটিতেছে সে সম্বন্ধে পার্টির স্বর দপ্তরকে 
অবহিত করিত, অন্যদিকে মন্োস্থিত পার্টির উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ আঞ্চলিক নেতাদের চিন্তা- 
ভাবনার আভাষ গাইবার সুযোগ গাইতেন । সম্মেলনগুলি সাধারণতঃ দেশের আভ্যন্তরীণ 
অর্থনীতি ও পার্টির কানকর্মের দিকেই মনোযোগ দিত। 
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সংস্কার গুরুত্ব হেতু সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন । 1919 সালে পার্টির 
অষ্টম কংগ্রেসের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই দুইটি সংস্থার স্টি হয়| 
পার্টির শীরবস্বানীয় অল্লসংখ্যক নেতাদের লইয়া পলিটবুরো৷ গঠিত হয় 1 
সেজন্য ইহার আয়তন বড় একটা পরিবতন হইত না । প্রথমে ইহা পাঁচ 
জন পূর্ণাঙ্গ সদস্য লইয়া গঠিত হয়। পরে এই সংখ্যা 11 জন পবস্ত 
বৃদ্ধি পায়, তাহার সঙ্গে কয়েকজন সহযোগী সভ্যও (81051779695 01 

98170109655) লওয়া হইত | ট্র্যালিন যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন 
ইহার সভাপতি ছিলেন এবং বল! বাহুল্য অতিমাত্রায় ইহার কার্য্য প্রভাবিত 
করিতেন | কাজের সুবিধার জন্য এবং এক এক বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ 

দিবার জন্য ইহার কয়েকটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল । তাছাড়া বিভিন্ন 

সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ ও অনুসন্ধানের জন্য একদল বিতিন্ন ক্ষেত্রে 

বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছিল | তন্থগততাবে যদিও পলিটবুরো৷ 
কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সাবকমিট মাত্র ছিল এবং শেঘোক্ত সংস্থা পাটি 

কংগ্রেসের অধীন ছিল, আসলে কিন্তু পলিটবুরোই সমগ্র পাটি সংগঠনের 

তথ সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যমণি স্বরূপ ছিল | ট্ট্যালিনের ভাঘায়, “পলিট- 
বুরো পাটির সর্বোচ্চ সংস্থা, রাষ্ট্রের নর, এবং পার্টিই সোভিয়েট রাষ্ট্রের 
সবৌচ্চ নির্দেশক শক্তি 1” যে মৌল নীতিগুলি পার্টির কাধকলাপ তথ৷ 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের কাধ্যক্রম নিয়ন্ত্রিত করিত সেগুলি পলিটবুরোই প্রধানত: 
রচনা করিত | ইহা হইতেই এই সংস্থার গুরুত্ব প্রতিভাত হইবে | 

অর্গবুরে (0789910)-_কেন্দ্রীয় কমিটি ছারা গঠিত দ্বিতীয় যে 

সাবকমিটি পার্টি সচিবালয় ও পার্টির সদর দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশিষ্ট 

ছিল তাহা হইল অগগবুরে৷ | পার্টির সংগঠনে ইহার স্থান পলিটবুরোর 
মত গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয় | পলিটবুরোর মতই 
ইহার আয়তন সময় সময় কিছুটা কমবেশী হইত বটে তবে খুব বেশী 
পরিবর্তন হইত না| পলিটবুরোর মতই ইহাও পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের 
লইয়া গঠিত হইত এবং অনেক নেত৷ দুইটি সংস্থারই সাধারণ সদস্য 
থাকিতেন। ইহার কর্মতৎ্পরতা প্রধানত: পার্টির সাংগঠনিক ক্ষেত্রে 

সীমাবদ্ধ থাকিত, অপরপক্ষে পলিটবুরে প্রধানতঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই 
সক্রিয় থাকিত | 

প্রেসিডিয়াম (৮155101078)--1952 সালের পার্টি কংগ্রেসে সংগঠনের 

গুরত্বপূর্ন পরিবর্তন সাধন করিয়৷ নৃতন নিয়ম (ণৃবিতস 56065 0: (35 
50200য019. 92797) গৃহীত হয়|. এই পরিবর্তনের হেতু সম্বন্ধে সে 
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সময় নানা জল্পনাকল্পনা হয়| ইহার যুজিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ এই যে 
পার্টির শীর্ঘ নেতৃত্বকে জটিলতা যুক্ত করা ও অপেক্ষাকৃত তরুণ ও প্রতি- 
শৃর্তিসম্পনন তথা আঞ্চলিক নেতাদের -এই সংস্থায় স্থান দিবার জন্য পার্টির 
শীঘ নেতৃত্বকে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে নৃতন নিয়ম গৃহীত হয়। এই নিয়ম 
অনুসারে পলিটবুরো ও অর্গবুরো বিলোপ করিয়া উহাদের স্বলে যে প্রেসি- 
ডিয়াষ স্থাপিত হয় তাহ! প্রথমে 25 জন পূর্ণাঙ্গ সভ্য ও 11 জন সহযোগী 
সত্য মোট 36 জনকে লইয়া গঠিত হয়! একজন বাদে পলিট বুরোর 
পর্বেকার অন্য সব সদসাই ইহাতে স্থান পান এবং পৃবের ন্যায় ষ্ট্যালিনই 
ইারও - সভাপতি থাকেন | ট্ট্যালিনের মৃত্যুর পর 1953 সালে নিয়ম 

পরিবর্তন করিয়া ইহার সভ্য সংখ্যা. 14তে কমান হয়-_10 জন পূর্ণাঙ্গ সদস্য 

ও4 জন সহযোগী । ট্র্যালিনের স্থলে ম্যালেনকভ ইহার সভাপতি হন। 
এই নৃতন সংস্থাই পাটির শক্তিকেন্দ্র হইয়াছে | তত্বগতভাবে যদিও কেন্দ্রীয় 
কমিটিই পার্টির যৌথ নেতৃত্ব প্রদান করে আসলে কিন্ত প্রেসিডিয়ামই এখন 
এই নেতৃত্ব দেয় শুধু পার্টিকেই নয়, রাষ্্রকেও বটে। কি পররাষ্্রসম্পর্ক 
সংক্রান্ত বিঘয়ে, কি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, কি বিভিন্ন অর্থ- 
নৈতিক প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং পার্টির সাংগঠনিক ব্যাপারেও 
রুশিয়ার যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নীতি রচনা হয় প্রথমে পার্টির এই 
সংস্থাটিতে অর্থাৎ প্রেসিডিয়ামেই হইয়া থাকে এবং সেগুলি পাটির সচিবালয় 
(5০০1501191) সবস্তরের পার্টি সংস্ার নিকট পৌছাইয়৷ দেয় । রাষ্ট্রীয় 

বিঘয় সংক্রান্ত নীতিগুলি রাষ্ট্রশক্তির সংস্বাগুলির মাধ্যমে রূপায়িত হয় । 
যেহেতু রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ পার্টির শীর্ঘ নেতৃত্বেও অবস্থিত পার্টি ও রাষ্ট্রের 
মৌলনীতিতে কোন সংধর্ধের সম্ভাবনা থাকে না। তত্বের দিক হইতে 
প্রেসিডিয়াম কেন্দ্রীয় কমিটির স্থাষ্ট হইলেও আপলে ইহা কেন্দ্রীয় কমিটিকে 
পরিচালনা করে । প্রেসিডিয়ামই কমিটির অধিবেশন আহ্বান করে এবং 
অধিবেশনের অন্তর্বতীকালে কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য পরিচালনা করে । 

সচিবালয় বা পাটি বর সদর দগুর (১০০16091126--291715 70680- 

02166515) £ ্ 

পার্টির অন্যতম গুরুত্বপূণ সংস্থা হইল সেক্রেটারিয়েট বা পার্টির সদর 
দণ্ডর | 1952 সালের নূতন নিয়ম পলিটবুরে। ও অর্গ বরোর বিলোপসাধন 
করিলেও এই সংস্থাকে রাখিয়। দেয়, যদিও . ইহার গঠনে সামান্য কিছু 
পরিবর্তন করে, যেমন পূর্বের সেক্রেটারি জেনারেলের পদটি তুলিয়া দিয়া 
উহার স্থলে দশজন সদস্য বিশিই একটি সচিবমগুলী প্রবর্তন করে এবং 
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ষ্যালিনকে উহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত করে| ট্ট্যালিনের মৃত্যুর পর 
ইহার সংখ্য। পাঁচে কমান হয় | ট্ট্যালিন 1922 সাল হইতে 1953 সালে 
তাহার মৃত্যু পর্ষস্ত একাদিক্রমে প্রথমে সেক্রেটারি জেনারেল ও পরে: 
গেক্রেটারি হিসাবে পার্টির সদর দণ্ডবের পরিচালনা করেন এবং 1941 সাল, 

হইতে ইহার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীর পদটিও গ্রহণ করেন, এইভাবে পার্ট 
ও সরকারের যৌথ নায়ক হন । তাহার মৃত্যুর পর ম্যলেনকত প্রধান 
সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। কিন্তু পরে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলে প্রধান 
সেক্রেটারি পদে ইস্তফা দেন এবং ক্রুশ্চেত প্রধান সেক্রেটারির পদ গ্রহণ 
করেন। কিছুদিন পরে তিনি দুইটি পদেই অধিটিত হন, অর্থাৎ ট্্যালিনের 
দুই পদ একই ব্যক্তির গ্রহণ করার নীতিতে ফিরিয়া যান । বতমানে 
অর্থাৎ ক্রশ্চেভের পতনের পর হইতে কিন্ত আবার পদ দৃইটিতে একই 
বাক্তিব যুক্ত থাকার নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে । কমরেড ব্রেজনেত প্রথম 
সচিব ও কোসিগিন প্রধানমন্ত্রী রহিয়াছেন । 

পার্টি সেক্রেটারিয়েট পার্টির সকল কাজ পরিচালনা করে, শুধু কেন্দ্রীয় 
সংস্থাতেই নয় পার্টির বিভিন্ন আঞ্চলিক স্তরেও বটে । ইহার বিভিন্ন বিভাগে 

বহু সহস্র স্থায়ী কর্মচারী কাজ করে, অন্য কোন দেশে পার্টির এত বৃহৎ 
দপ্তর দেখা যায় না। ইহা অন্য দেশের পাটির তুলনায় সোভিয়েট 
কমিউনিষ্ট পার্টির কাজের গুরুত্ব ও বিস্তারেরই সাক্ষ্য দেয় । মস্কোতে 

অবস্থিত পার্টির সদর দপ্তর সার] দেশে, এমন কি বিদেশেও পাটির কাধ- 

কলাপের তদারকি করে | ইহার সংগঠন প্রায় সরকারী দপ্তরগুলিরই 

অনুরূপ | কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, যানবাহন প্রভৃতি তত্বাবধানের জন্য সরকারের: 
ন্যায় পার্টির দপ্তরেও বিভিন্ন বিভাগ আছে, এগুলি সরকারের সংশ্লিষ্ট 
বিভাগগুলির প্রশাসনের উপর নজর রাখে এবং পাটির নীতি অনুস্থত- 
হইতেছে কিনা লক্ষ্য রাখে | অর্গবুরো বিলুপ্ত হইবার পর পাটি- 

সেক্রেটারিয়েট উহার অনেক কাজের ভার লইয়াছে। পার্টির সাংগঠনিক 

ক্ষেত্রেও ইহার বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন কাধের তত্বাবধান করে, যেমন একটি 

বিতাগ পার্টির সত্যদের কাধকলাপ তত্বাবধান করে, অন্য একটি বিভাগ 

শিক্ষানবীশ সদস্যদের পার্টির মতবাদে দীক্ষিত করার তত্বাবধান করে, 
আবার আর একটি বিভাগ পাটির প্রচারকাধ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে 

এবং এই সম্পর্কে প্রেস, প্রকাশন কাধ, ক্লাব, রেডিও, নাট্যমঞ্চ, গ্রগ্থাগার- 

প্রভৃতি জনসংযোগ যন্ত্রের মাধ্যমে পাটির কর্মসূচী বিজ্ঞাপিত করে | ইউনিয়ন 

প্িপাবলিক, অটোনমাস্ রিপাবলিক, রিজিয়ন, এলাকা, নগর ও দ্েলাস্তরেও. 
সদর দপ্তরের ধাচে কিন্ত অত ব্যাপক আকারে নয় এক একটি আঞ্চলিক: 
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দপ্তর থাকে উহাদের সীমিত ক্ষেত্রে পার্টির কার্ধকলাপ পরিচালনা ও তত্বা- 
বধানের জন্য | মস্কোস্থ পার্টির সদর দপ্তর ইহাদের। নিয়ন্্ণ করিয়া থাকে । 
একাদিক্রমে 30 বৎসর ধরিয়া ইহার অধ্যক্ষ হিসাবে ট্্যালিনই সেক্রেটারি- 
য়েটের এই বিশাল সংগঠন দক্ষতার সহিত ' গড়িয়া তোলেন | টাউস্টারের 
(0০.3091) ভাঘায় ষ্্যালিন পার্টি সেক্রেটারিয়েটকে নূতন রূপ দান করিয়া- 
ছিলেন এবং ইহাকে “কমিউনিষ্ট প্রাটি ও সোভিয়েট ব্যবস্থার পরিচালক 
যন্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন? (40080 1 05 56৪7 ৮০% ০? 06 

(002010707015 [১8119 2120. ০1 (06 90৮16 5%510107) | 

হিসাব পরীক্ষক কমিটি ও পাটি নিয়ন্ত্রণ কমিশন ( 45810175 
(007180701662 8190 1786 7৮৪11 (00771791 (০07011711951078) 5 

1934 সালে সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি পুনর্গঠন সংক্রান্ত 
নিয়ম অনুযায়ী পার্টি কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও একটি হিসাব পরীক্ষক 
কমিটি ও একটি পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিবাচিত করে | প্রথমটির কাধ 

উহার নাম হইতেই বুঝা যায়। তাহা হইল পার্টির সকল কেন্দ্রীয় সংস্থার 
অর্থ তহবিলের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করা | দ্বিতীয়টির কাধ্য আরও ব্যাপক 
ও গুরুত্বপূর্ণ । ইহাকে “পার্টি বিবেকের যৌথরক্ষক'' (*০০11900/৩ 19001 
.0£ 009 7810 ০05০16008%) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । ইহাকে 

পার্টির নিয়মশৃঙ্খল। রক্ষাকারী অঙ্গ বলা যাইতে পারে। পার্টির সভ্য 
তালিকা ইহার জিম্মায় থাকে । বিভিন্ন পাটি সংস্থা ও কমিটির সভায় 

পরিদশক পাঠাইয়! লক্ষ্য রাখে যে কোথাও পার্টির নীতি লঙ্বিত হইতেছে 

কিনা । যেসব সভ্যের বিরুদ্ধে পার্টিদ্রোহিতার সন্দেহ উপস্থিত হয় 

প্রয়োজনবোধে তাহাদের ডাকাইয়া জিশ্ঞাসাবাদ করা হয়। কাহাকেও পাটি 

হইতে অপসারণের ছুকৃম দিলে তাঁর বিরুদ্ধে আপীলের চুড়ান্ত শুনানিও এই 
সংস্থাতেই হইয়া থাকে | পার্টি কংগ্েস বা কেন্দ্রীয় কমিটিতে যেসব 

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলি পাটির নিম্তর সংস্থাগুলি এবং সোভিয়েট 

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ কাধকরী করিতেছে কিনা তাহা দেখাই 

পার্টি নিয়ঘ্রণ কমিশনের মুখ্য কতব্য | যে কেহ পার্টির নিয়মকানুন বা 
কর্মসূচী ভঙ্গ করিলে কমিশন তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। 
ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিটি | পূর্বে বিভিনন অঞ্চলে 
কমিশনের প্রতিভূ হিসাবে ভিন্ন তিন্ন স্থানীয় কমিটি কাজ করিত, যাহারা 
স্বানীয়তাবে নিবচিত হইলেও কমিশনের কাছেই দায়ী থাকিত । বতমানে 
ইহার] নিয়ন্ত্রণ কমিটি হ্থারাই সরাসরি নিযুক্ত হয় এবং সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক 
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সংস্থা বা উহার সচিবদের এক্ডিয়ারের বাহিরে । এই কমিটিগুলি ইউনিয়ন 

রিপাবলিক, স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক, টেরিটরি, রিজিয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের 
সংস্থার সহিত যক্ত আছে এবং তাহাদের কাজ হইল কেহ পার্টির নির্দেশ 
বা পিদ্ধাস্ত অমান্য করিলে তাহ ব1 পার্টি সভ্যদের বেআইনী বা অশালীন 

আচরণ খুঁজিয়া বাহির করা এবং সকল আঞ্চলিক স্তরেই পার্টি হইতে 
বহিষ্ষারের বিরুদ্ধে আপীল শুনানি কনা | একটি লক্ষণীয় বিষয় হইল 
সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কাধ্যকলাপের তন্বাবধানে পার্টির এই সংস্থাটির 

সহিত রাষ্ট্রের অনুরূপ একটি সংস্থা যাহার নাম সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণ কমিশন 
(00100115510) ০% 9০6 0070001) এবং যাহা পরে রাষ্ট্র নিয়ন্রণ মন্ত্রকে 

(11110150507 9025 0000০1) বপাস্তরিত হইয়াছে, উভয়ের ঘনিষ্ঠ 

যোগাযোগ এবং আরও লক্ষণীয় যে শেঘোক্ত সংস্থাটি যদিও সরকারের অঙ্গ, 
কিন্ত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি করুক মনোনীত হয়। ইহা সোিয়েট 
ইউনিয়নে পার্টি ও সরকারের ঘনিষ্ঠ সম্পকের সাক্ষ্য দেয় | | 

কমিউনিষ্ট পার্টি ও সরকার ঃ 
কমিউনিষ্ট পার্টি সন্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়- 

মান হইবে যে সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্যান্য গণতাশ্রিক দেশের যত 
সরকার পার্টি হইতে শুধু পরোক্ষভাবে স্থষ্ট হয় না ব। অনুপ্রেরণ৷ পায় না 

সরকার পার্টি সংগঠনের সঙ্গে সবস্তরে অঙ্াঙ্গীতাবে জড়িত । দৃই-এরই 
একই লক্ষ্য একই' কার্ধ্যসুচী এবং অনেকক্ষেত্রে কমীও এক । সোভিয়েট 
ইউনিয়নে একদলীয় ব্যবস্থার ফলেই এট! সম্ভব হয় । অবশ্য কাগজে কলমে 
সরকার ও পার্টি দুটি স্বতন্ত্র, যদিও পরম্পর পরিপূরক সংস্বা | আমরা 
পূর্বেই দেখিয়াছি পাটি ও সরকারের পিরামিড আকৃতি সংগঠন, সংযোগী 
রিপাবলিক, স্বয়ংশাসিত রিপাবলিক, রিজিয়ন, জেলার মধ্য নিয়! সবনিম 
প্রাথমিক সংস্থাগুলি পযন্ত পর্যায়ে দূইটিই সমান্তরালভাবে সহাবস্থান করে ; 
দূইটিরই' নিজস্ব সদর দপ্তর, সম্মেলন, কেন্দ্রীয় কমিটি | বিভিন্ন স্তরের 
নিবাচিত সংস্থা ও কর্মপরিঘদ স্থায়ী কর্মচারী, তহবিল, সংবাদপত্র ইত্যাদি 
আছে। সরকারীভাবে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ স্্পপ্রীম সোভিয়েট, কেন্দ্রীয় 
কমিটি, মধ্রিপরিঘদ ইত্যাদি আইন প্রণয়ন করে, ডিক্রি জারি করে, আইন 

বা ডিক্রি বলব করে, প্রশাসন পরিচালনা করে, আত্যন্তবীণ আইন ও. 
শৃঙ্খলা রক্ষা করে, স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর মাধ্যমে দেশের প্রতিরক্ষা, 
ব্যবস্থা চালু রাখে. পররাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্ক নির্ণয় করে, সমাজতন্ত্রের 

বনিয়াদ মজবুৎ করার জন্য পঞ্চবাঘিক পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে দেশের অর্থ-: 



খ১৪ বিদেশী রা্ট্সমূহের শাধনব্যবস্থা_-সৌভিয়েট ইউনিয়ন 

নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক 
কাধ্যসূচী পরিচালনা করে, এককথায় সামগ্রিকভাবে জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও 
পরিচালিত করে । পার্টি প্রত্যক্ষভাবে এগুলির কিছুই করে না, কিন্ত প্রকৃত 
প্রস্তাবে সরকারের এসকল কর্মকাণ্ডেরই প্রেরণা ও নির্দেশ আসে যঘনিকার 
অন্তরালবততী পার্টির বা পার্টি নেতৃত্বের নিকট হইতে । রাষ্ট্র জীবনের 
প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ে পার্টিই মুলঙ্দীতিগুলি নির্ধারণ করিয়া দেয় যাহাকে 
বলা হয় “8 1105” বা পার্টি নীতির বুপরেখা । সরকারী সংস্থাগুলির 
কাষ) হইল সেগুলি সমর্থন করা ও কাধ্যকরী করা | গ্রিগোরিয়ন ও ডলগো- 
পোলভের ভাঘায়, “সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পাটি কখনও রাষ্ট্রশক্তি 

প্রয়োগ করে নাই এখনও করে না । ' ইহ) রাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক রূপরেখা 
রচনা করিয়৷ দেয়, কিভাবে উহা ব্বপায়িত করা যায় তাহা দেখাইয়া দেয় 

এবং রাষ্্রীর সংস্থাগুলি ও অন্যান্য জনসংগঠনগুলি উহা যথাযথ পালন 
করিতেছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখে 1”* রাষ্ট্রের সঙ্গ সম্পর্কের 
ব্যাপারে পার্টি অষ্টম পাটি কংগ্রেসের স্ুবিদিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলিয়া 
থাকে । উক্ত সিদ্ধান্তটি হইল,_““পার্টি সোভিয়েট সংবিধানের কাঠামোর 

মধ্যে ইহার সিদ্ধান্তগুলি সোভিয়েট সংস্বাগুলির মাধ্যমে কাধ্যকরী করিবে | 
পাটি সোভিয়েটগুলির কাধ্যকলাপের নির্দেশ দিতে চেষ্টা করিবে | কিন্তু 
তাহাদের স্থলাভিঘিক্ত হইবে না|” এই' সিদ্বীস্ত অনুসারে পাটি অনেক 
নিয়মকানুনও রচনা করিয়াছে যাহা৷ দূই-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থির করিয়া দেয় । 
কিভাবে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার 
উদ্দেশ্যে পাটি উহার মূলনীতির কপরেখা রচনা করিয়া থাকে তাহা পৃবেই 
বল হইয়াছে, ইহার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান, পরীক্ষা 
নিরীক্ষা ও গবেঘণার ব্যবস্থা আছে এবং উহা স্থির হইয়া গেলে সরকারী 

সংস্থাগুলির ও করম্নচারীদের সকল কাধ্যকলাপ উহারই পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদন 

করিতে হয় এবং পার্টি আত্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশে 
'তদনুযায়ী বিশেষ বিশেষ নির্দেশও জারি করে, যেগুলি সকল সরকারী সংস্থা 
ও কর্মচারীদের উপর বাধ্যতামূলক | সরকারকে চালনা করিবার পাটির আর 
একটি উপায় হইল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে এমন সব ব্যক্তিকে নিয়োগ 
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সোভিরেট কমিউনিষ্ট পার্ট: 43. 

কর যাহার৷ কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কার্ষ)সূচীতে আস্থাশীল এবং 
যাহারা এ কর্মসূচী ও নীতিপমূহ রুপায়ণে সক্ষম | সাধারণতঃ পাটির কণ্ 
ধার গণই রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ সংস্থাগুলির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি, যেমন প্রধানমন্ত্রী ও 
প্রধান প্রধান মন্ত্রী, প্রেসিডিয়ামের সভাপতি ও সভ্য, স্থুপ্রীম সোভিয়েটের 

কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যব্ন্দ, প্রকিউরেটর জেনারেল ইত্যাদি অধিকার করেন ; 

সুতরাং কোন অবস্থাতেই পার্টি ও সরুকারের মধ্যে কোন মতভেদ বা 

সংঘধের সম্ভাবনাই থাকে না। লেনিন ব৷ ট্র্যালিন ব৷ ক্রশ্চেত বা ব্রেজনেভ 
প্রভৃতি সোভিয়েট দিকৃপালগণ ধাঁহারা রুশিয়ায় রাষ্ট্রনায়কের ভূমিক। গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহারা পার্টির শীর্ধস্বানীয় নেতা হিসাবেই সে সুযোগ 
পাইয়াছিলেন | 

বলা হইয়াছে,_“বস্ততঃ, আনুষ্ঠানিকভাবে না হইলেও পার্টিই সরকার 

এবং কমিউনষ্ট একনায়কত্ব বলিতে কমিউনিষ্ট পাটিরই একনায়কত্ব বুঝায় ।+* 
ষ্্যালিনও বলিয়াছিলেন,_“পার্টি প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে যে ইহা 

সরকারকে পথ প্রদর্শন করে ও সাধারণভাবে নিদেশ দিয়৷ থাকে ।” 

পাটি আর এক উপায়েও সরকারকে চালিত করিয়া থাকে তাহ হইল সমস্ত 

সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি প্রভৃতি লোকায়ত 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও বে সব কমিউনিষ্ট কর্মী কাজ করেন তাহাদের উপর 

অবিরত সতর্ক দৃষ্টি ও কাজের সমীক্ষা চালাইয়া । কর্তব্য কোন ক্রটি ব৷ 
অবহেলা! নজরে পড়িলে তাহাদের দওদানের সন্মুধীন হইতে হয় । কাজেই 

সরকারী সংস্থাগুলিকে কর্তব্য পালনে সবদা অবহিত ও সতক থাকিতে 

হয় | পার্টি শুধু সরকারের গুরুত্বপূণ পদগুলিতে বিশৃস্ত পাটি সভ্যদের 
নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না, তাহারা যাহাতে তাহাদের কর্তব্যপালনে 
ক্ষমতার অপব্যবহার না করেন, পার্টির আদর্শ, নীতি ও পিদ্ধান্তগুলি হইতে 

বিচ্যুত না হন সেদিকেও সজাগ দৃষ্টি রাখে । সরকারের সহিত কমিউনিষ্ট 
পার্টির সম্পক স্যামুয়েল হাপার (58171 7781001) সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণন। 

করিয়াছেন,-- 

“যদিও সরকারীভাবে সরকারই (পার্টি নয়) আইন প্রণয়ন করে, রাষ্ট্র 
পরিচালনা করে, শিল্প নিয়ন্ণ করে এবং সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করে, 

পার্টিই (অবশ্য বেসরকারীভাবে) এইসব কাধ্য করিয়৷ থাকে এবং শুধু 

তাহাই নয় এক অর্থে এইসব কাজের জন্য প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।* 
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একাদশ অধ্যায় 

সোভিয়েট আঞ্চলিক ও স্ভানীয় শাসনব্যবস্ধা। 
(86010718) 870 0091 (0৮671017867) 17) ০5161 [0111020) 

রুশিয়ার স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন 2 
সোভিয়েট রুশিয়ার মত বিশাল, বহু জাতি ও কৌলিক গোষ্ঠী (60010 

£€০01১5) অধ্যঘিত ; সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিভিন্ন 

স্তর বিশিষ্ট একটি রাষ্রে একটি কেন্দ্র হইতে একই রকম শাসন-ব্যবস্থা পরি- 
চালনা সম্ভব নয় । প্রাকৃ-বিপ্রব জারতম্ত্রের কুশিয়াতেও যদিও শাসন কর্তৃত্ব 
রাজধানীতে সপরিষদ জারের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল, শাসনব্যবস্থা কেন্দ্র 
ছাড়াও আরও তিনটি আঞ্চলিক স্তরে বিন্যস্ত ছিল--এগুনি হইল প্রদেশ 
(610%177055) কাউন্টি বা ক্যাণ্টন (0০0665 ০: €0৪160105) এবং গ্রাম, 

(151 1015005) | উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জার দ্বিতীয় এযালেক্-: 
জাগ্ডার প্রদেশ ও জেল! পর্যায়ে কিছুটা স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমতা দিলেও মূলত: 
স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারেরই সম্পূণ নিয়ন্ত্রণে ছিল । পর্ব 
অধ্যায়ে আমর। দেখিয়াছি বিপ্রবের পর লেনিন ও অন্যান্য বলশেভিক 

নেতারা সমগ্ৰ কুশিয়ায় একাট যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সংকল্প করেন যেখানে 
বিভিন্ন জাতিভিত্তিক অঙ্গরাজ্যগুলি সর্বাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভোগ করিবে 

অথচ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের এঁক্য অক্ষণ্ণ থাকিবে । 1924 সালের 
সংবিধানে কয়েকটি সংযোগী রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাকৃত মিলনের ভিত্তিতে একটি 
সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্রের (ইউ, এস্, এস্, আর ) 
পত্তন হয় এবং 1936 সালের সংবিধানে ইহা আরও সম্প্রসারিত হয়। 
সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ রুশ রাষ্ট্রের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামো! সম্পূণ নৃতন-. 
ভাবে পুনবিন্যাস করেন । 

বিষ্টবোত্তর যুগে আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস £ 
দুইটি বিভিন্ন নীতিতে আঞ্চলিক বিভাগ করা হয়-_-(1). জাতিভিত্তিক 

ও (2) প্রশাসনিক সুবিধাভিত্তিক | প্রথম নীতির ভিত্তিতে যে বিভাগ- 
গুলি স্যষ্ট হয় সেগুলি হইল--(1) সংযোগী প্রজাতন্ত্র 0010390) 7২6281৮1105), 
(2) স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র (496০0027085 [২6001109), (3) স্বয়ংশাসিত 

অঞ্চল ( 40900790905 [২58005 ), ও (4) জাতীয় এলাকা (80909, 



“442 বিদেশী রাষ্্রপমূহের শাসনব্যবস্থা__সোভিয়েট ইউনিয়ন 

41585) | ইহাদের মধ্যে সংযোগী প্রজাতন্ত্রগুলি উভয় নীতিরই আওতায় পড়ে। 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রত্যেক সংযোগী প্রজাতন্ত্রেই অন্য জাতি- 
ভিত্তিক বিভাগগুলি বতমান থাকে না | . দৃষ্টান্তস্বরূপ জাতীয় এলাকাগুলি 
সমস্তই রুশ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রায় সমাজতান্ত্রিক প্রজ্জাতম্ত্রের € আর, এস্,, 
এফ , এস্, আর ) মধ্যে অবস্থিত, অন্য কোন সংযোগী প্রজাতন্তে এগুলি 
নাই 1 ৪টি স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের মুধ্যে 5টি আর, এস্, এফ্, এস্ও আর- 
এর অন্তর্গত, বাকী 3টি একটি করিয়া অন্য তিনটি মাত্র সংযোগী প্রজাতন্ত্র 

অবস্থিত। সুতরাং 11টি সংযোগী প্রজাতম্ত্রে এই বিভাগটি আদেৌ নাই । 

অনুরূপভীবে স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলি আর্, এস্, এফ্, এস্, আর সমেত 
এটি সংযোগী প্রজাতন্ত্র অবস্থিত, ঝ্বকী সংযোগী প্রজাতন্বগুলিতে এই বিভাগ 
বর্তমান নাই । ইহার কারণ যেসব সংযোগী রাজ্যের মধ্যে বিশেঘ বিশেষ 

অঞ্চলে এমন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী থাকে যাহাদের এ রাজ্যের প্রধান জাতি 
হইতে বিশেষ পার্থক্য আছে তাহাদের স্বকীয়তার স্ফুরণের সুযোগ 
দেওয়ার জন্যই এই বিভাগগুলি স্থ্ট হয়। যে সংযোগী রাজ্যে একসপ 
কোন সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকে না সেখানে এই বিভাগগুলিও 
বত্তমান থাকে না । 

দ্বিতীয় নীতির ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রশাসনিক সুবিধার কারণে যে আঞ্চলিক 
বিভাগগুলি স্থষ্ট হইয়াছে সেগুলি হইল--অঞ্চনল (২০810) 1 76114601 ), 

জেলা (1150101 ০] ২210191+), শহর (01055, 01856, 70509 ০01 

107920, 101501005), গ্রাম (11188 ০01 10781 0191009, 968016595, 

48801615) 115171215, 2015) | 

বর্তমান রুশিয়ায় স্থানীয় শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব £ 

রুশিয়ার স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা বলিতে এগুলি এবং স্বয়ং শাসিত অঞ্চন 
ও জাতীয় এলাকাগুলির সংস্থাগুলিকেই বোঝাঁয় । 1936 সালের সংবিধানে 
94 নং হইতে 101 নং ধারায় ইহাদের সংগঠন বিবৃত হইয়াছে । 
ইহাদের সাংগঠনিক কাঠামো মোটামুটি একই ধরণের | সোভিয়েট রাষ্ট্র 
ব্যবস্থায় এই স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলির ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ | ইহারা 
স্ব স্ব এলাকায়-_কি আঞ্চলিক, কি স্বয়ংশাসিত প্রশাসনিক বিভাগগুলিতে- 
সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎ্পরত। পরিচালনা করে । 
এক কথায় বলা যায় স্থানীয় সোভিয়েটগুলি সোভিয়েট রাষ্ট্রের সকল কর্ম 
ঞুচীতেই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়৷ থাকে নিজ নিজ আঞ্চলিক সীমানার 
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মধ্যে | যেমন তাহারা প্রত্যক্ষভাবে রাট্রের অর্থনৈতিক. সংখঠনে, শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে । তাছাড়া সমাজতাপ্ত্রিক সম্পত্তি ও 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কর, সোভিয়েট নাগরিকদের অধিকার রক্ষা, দেশের 
প্রতিরক্ষা! ব্যবস্থা সুসংহত করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং 
সকল জাতির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা এইসব 
বিষয়েও তাহারা সাহায্য করিয়া থাকে | সোভিয়েট রাষ্ট্রে রাষ্ট্রশক্তির 
সবোচ্চ সংস্থা হইতে সর্বনিম় সংস্থা অর্থাৎ স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলি পযন্ত 

তাহাদের লক্ষ্য ও কার্ধক্রমের দিক হইতে একই সূত্রে গ্রথিত । গ্রিগোরিয়ন 
ও ভল্গোপোলতের তাঘায়,-_-“ইউ, এস্, এস্, আর-এ রাষ্ট্রশক্তি একীভূত 
ও অখণ্ড | কারণ সোভিয়েট রাষ্ট কমিউনিষ্ট সমাজ গঠনরূপ একই সাধারণ 
লক্ষ্য দ্বারা এক্যবদ্ধ একটি জনসমষ্টির রা । সুতরাং উচ্চ ও নিয় পায়ের 
শীসন সংস্থার মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই | একটি মাত্র রাষ্্রশক্তিই উচ্চ- 

স্তরের ও স্থানীয় সংস্থাগুলি দ্বারা প্রযুক্ত হয় 1 সারা সোভিয়েট ইউনিয়নে 
বিভিন্ন সুরে রাষ্্রশক্তির সংস্থাগুলির এ্রক্যের প্রতীক হইল সবত্র শ্রম- 
জীবীদের প্রতিনিধিবিশিষ্ট সোভিয়েটগুলির সবময় কর্তৃত্ব অবশ্য সংবিধান ও 
আইনের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে | 

স্বানীয় সোভিয়েটগুলির বিন্যাস তাহারা যে সংযোগা প্রজাতন্ত্র বা 
স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত তাহার আঞ্চলিক বিভাগবিন্যাস 
অন্সারে ভিন্ন হয়। কোন প্রজাতন্ত্রে চার স্তরের, কোথাও তিন স্তরের, 
কোথাও বা দুই স্তরের হয় । আর, এস্, এফ, এস, আর-এ চার 

স্তরের স্বানীয় সোভিয়েট প্রচলিত-_-অঞ্চল (76071015 ), স্বয়ং শাসিত 
অঞ্চল ( 40000100985 7২০৪1070 ), জেলা (1019010) ও গ্রাম 

(৮1985), আবার আর্মেনিয়া (4১0005019) প্রজাতন্বরে দুই স্তরে বিন্যস্ত 
সোভিয়েট প্রচলিত--জেলা ও গ্রাম। কিন্ত বিভিন্ন প্রজাতন্বে স্থানীয় 
সোভিয়েটগুলির স্তর বিভাগের এই পার্থক্য উহাদের কাধকলাপ বা সংগঠনের 
মৌলনীতিগুলির কোন বৈলক্ষণ ঘটায় না । সেগুলি সর্বত্র একই । 

45199 [0০0৮6 20 005 ঢ0*১.,২, 39 9101550 06808,9 075 90৬15 585 

15 025 ০1 619 11016 [১601015 021650 05 ৪, 31812 ০৪1, 188,017, 115 00223. 
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স্থানীয় সোভিয়েটগুলির কার্যাবলী ও ক্ষমতা £ | 
সোভিয়েট ইউনিয়ন, সংযোগী প্রজাতন্ত্র ও স্বয়ংশাসিত প্রজাতম্বসমূহের 

সংবিধানগুলি সাধারণভাবে স্থানীয় সোতিয্লেটদের কাধক্রমের পরিধি নিয় 
করে ! এই কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে । ইহা 

সুধু স্থানীয় সমস্যাগুলিতেই নিবদ্ধ নয়, অনেক রাষ্ট্রীয় সমস্যাও এ কার্ষ- 
ক্রমের আওতায় পড়ে। দৃ্টান্তস্বূপ স্থানীয় শিল্প উন্নয়ন ছাড়াও তাহারা 
যুক্তরাষ্্রব্যাপী বা সংযোগী প্রজাতন্্ব্যাপী শিল্পসংস্থাগুলি, যাহারা তাহাদের 
এলাকায় সক্ত্িয়, তাহাদেরও নানাভাবে সাহায্য করে | সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
তাহাদের কর্মতৎ্পরতা বিশেষ লক্ষণীয় । তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় 
শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব স্থানীয় সৌভিয়েটদেরই, তাছাড়া তাহারা স্থানীয় 
থিয়েটার, সিনেমা, ক্লাব, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা 
করে। স্থানীয় স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি যেমন হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্য নিবাস, 

অবসরযাঁপন, নিবাস ইত্যাদির পরিচালনাও স্থানীয় সোভিয়েটদেরই দায়িত্ব । 

আইন শৃঙ্খল! রক্ষা, সোভিয়েট আইন কার্ধকরী করা ও সোভিয়েট নাগরিক- 
দের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে স্থানীয় সোভিয়েটগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য | সোভিয়েট সরকরি ( ইউনিয়ন ও সংযোগী রাজ্যস্তরে ) স্থানীয় 
সোঁভিয়েটদের কাধ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়৷ থাকে এবং যথা 
সম্ভব তাহাদের নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা দেয় | বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় 

সোভিয়েটদের ক্ষমতা ও কাধ্যক্রম সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত । 

স্থানীয় সোভিয়েটগুলির সাংগঠনিক আকৃতি £ 
যে কোন সরকারী সংস্থার মত স্থানীয় সোভতিয়েটগুলিরও ইহাদের বিভিন্ন 

অঙের মাধ্যমে কাজ করিয়া থাকে | ইহাদের প্রধান অঙ্গ হইল নিদি 

নিয়ম অনুসারে শ্রমজীবী জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমষ্টি ব। 
সোভিয়েট | ইহারাই বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগের রাষ্ট্রশক্তির সংস্থা । 
1936 সালের সংবিধানের 95 নং ধারায় বলা হইয়াছে নিমোক্ত শ্রেণীর 
বিতিন্ন আঞ্চলিক বিতাগের সোতিয়েটগুলি স্ব স্ব এলাকার শ্রমজীবী মানুঘ- 
গণ কর্তৃক নিবাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া দুই বছরের জন্য গঠিত হইবে,__. 
টেরিটরি বা রিজন ( অঞ্চর ), স্বয়ংশাসিত অঞ্চল (40000010095 1২981017), 

জাতীয় এলাকা (ৈ৪092081 4152), জেলা (0150000), শহর (01) ও 

গ্রামসমূহ (568016583, ৬1117205, 118101519, 1511810, 8015) | প্রতিটি 

সোভিয়েটে প্রতিনিধিত্বের হার সংশিষ্ট সংযোগী প্রজাতন্ত্র (0111010. [২০- 
0917০) সংবিধানে নির্দিষ্ট হইবে (96 নং ধারা) | শ্রমজীবী মানুঘদের্ 



' সোভিয়েটি আঞ্চলিক ও স্থানীয় শ্রাসনব্যবস্থা এত 

প্প্রতিনিধিবর্গ যাহারা স্থানীয় সোভিয়েটের সদস্য তাহারাই সোভিয়েটের 

কার্যাবলী যৌথভাবে সম্পাদন করেন । কেন্দ্র ও সংযোগী প্রজাতম্বগুলির 
আইন হ্বারা অপিত ক্ষমতাবলে স্থানীয় সোভিয়েটের প্রতিনিধি সত্যগণ 
প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নির্দেশ জারি করিয়া থাকেন, (98 

নং ধারা ) | স্থানীয় সোভিয়েট অধীনস্থ সংস্থাগুলির কাধের তত্বাববান ও 

পথ নির্দেশ করে। বর্তমানে অঞ্চল (76706079৪0৫ [২58190), জাতীয় 

এলাকা (8010109] 15৪), বড় শহর (0) ও তাহার ওয়া (৬1870) 

সোভিয়েটগুলির সাধারণ অধিবেশন বছরে অন্ততঃ 4 বার এবং জেলা! 
(1915006), নগর (7০2) ও তাহার ওয়ার্ড ও গ্রাম (1198০) সোভিয়েট- 

গুলির অধিবেশনে অন্তত: € বার করিয়া আহুত হয়| প্রতিটি সোভিয়েটের 

কর্মপরিঘদ (০০৩ 00700016666) সংশ্রি্ট সংযোগী রাজ্য ও স্বক্সং- 

শাসিত প্রজাতন্্ কর্তৃক নিদিষ্ট নিয়ম অনুসারে এই অধিবেশন আহ্বান 

করিয়৷ থাকে | প্রয়োজন হইলে এইসব স্থানীয় সোতিয়েটের জরুরী অতিরিক্ত 

(০0৪07010919) অধিবেশনও আহত হইতে পারে । স্থানীয় সোভিয়েটের 

আইনে এরপ অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে বা সংশিষ্ট সোভিয়েটের এক- 

তৃতীয়াংশ সদস্যের দাবিতেও উহা৷ কর্মপরিঘদ (56০06%৩ ০02001059) 

কর্তৃক আহুত হইতে পারে, আবার উত্বতন সংস্থার তাগিদেও অতিরিক্ত 

অধিবেশন আহুত হয় | 

যেহেতু সমগ্র সোভিয়েটের অধিবেশন সব সময় বসে না, বেশ কিছুদিন 

অন্তর বসে ইহার অধিবেশনে এক্তিয়ারভুক্ত সকল বিষয় বিবেচিত হইতে 

পারে না; কিন্তু কতকগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শুধু সগগ্র 

সোতিয়েটের অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে, যেমন কাধকরী ও 

প্রশাসনিক সংস্বাগুলির গঠন, কর্মপরিঘদের ( £6০৮৮০ (59201016650 ) 

নির্বাচন, বিভাগীয় প্রধানদের মনোনয়ন অনুমোদন, স্থায়ী কমিটিগুলির 

(90509175 001017106553) গঠন, স্বানীয় শাসন সংক্রান্ত বাজেট ও স্থানীয় 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুমোদন, কোন নির্বাচিত সোভিয়েট সদস্য উক্ত 

এলাক। ছাড়িয়া যাইলে তাহার সদস্যপদ বাতিল করা ইত্যাদি । এগুলি 

ছাঁড়া এবং অন্য যেসব বিষয় সমগ্র সোভিয়েটে বিবেচিত হয় বা সিদ্ধান্ত 

গৃহীত হয় সেগুলি ছাড়া অন্য সব এক্িয়ারভুক্ত বিষয়ে কর্মপরিষদ বিবেচন! 

ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । সোভিয়েটের দুই অধিবেশনের অন্তর্তীঁকালেও 

জি স্থানীয় শাঁসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে | অবশ্য উহার 

1সদ্ধান্ত বা প্রস্তাব সোভিয়েটের পরবতাঁ অধিবেশনে পেশ করিতে হয় এবং 

সোভিয়েট উহা! কাতিল করিতে পারে, কিন্ত সাধারণতঃ তাহা করে -ম্বা |. 



শর বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের শাসনব্যবস্থা- সোভিয়েট ইউনিয়ন 

স্থানীয় সোভিয়েটের কর্মপরিঘদ (%5০80$৩ 0010701096) একজন 
সভাপতি (609700087.)১ কয়েকজন উপ-সভাপতি (09001 01)8177780), 

একজন সম্পাদক (5০০15) এবং কয়েকজন সদস্য লইয়া গঠিত হয় 
এবং সমগ্র সোভিয়েট কর্তৃক নির্বাচিত হয় | সংশিষ্ট সংযোগী রাজোর 
সংবিধান অনুযায়ী এই পরিষদই অঞ্চল (62701, 1২০০1), স্বয়ংশাসিত 
অঞ্চল, জাতীয় এলাকা, জেলা, নগর ও গ্রামসমূহের সোতিয়েটের কাধ্যকরী 
ও প্রশাসনিক সংস্থা | সংবিধানের 101 নং ধারা অনুযায়ী শ্রমজীবীদের 
প্রতিনিধিবিশিষ্ট সোতিয়েটের কাধ্যকরী সংস্বাযে সোভিয়েট ইহাকে নির্বাচিত 
করে তাহার কাছে এবং উধ্্বতন সোভিয়েটর নিকটও প্রত্যক্ষভাবে দায়ী 

থাকে । কর্মপরিঘদ (258০16%9 €010196) ছাড়া সোভিয়েট কয়েকটি 
স্থায়ী কমিটি (96200106 001091615৩5) গঠন করে, প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি 

এক একটি বিশেঘ বিঘয়, যেমন জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাজেট, অর্নৈতিক 

পরিকল্পন। প্রভৃতির অভিজ্ঞ ও খুটিনাটি বিবেচনার ভার গ্রহণ করে । 

কর্মপরিঘদের একটি বিশেষ কাধ্য হইল সমগ্র সোভিয়েটের অধি- 
বেশনের জন্য প্রস্ততি । অধিবেশনের সাফল্য বছুলাংশে সুষ্ঠ প্রস্ততির উপর 
নির্ভর করে । প্রস্ততি কার্যে পড়ে,--অধিবেশন আহ্বান করা, কারধ্ধ্যসূচী 
(৪8০৪) রচনা করা, স্থায়ী কমিটিগুলিকে তাহাদের তথ্যানুসন্ধানে সাহায্য 

করা, আলোচ্য বিষয় সম্পকিত তথ্যাদির চুম্বক প্রস্ততি করা এবং উহা সোভি- 
য়েটের নিকট পেশ করা । কমপরিঘদের সদস্যগণ সোভিয়েটের ডেপুটিদের 
মধ্য হইতেই নির্বাচিত হন। ইহাতে কর্মপরিঘদ, সোভিয়েট ও নির্বাচকমণ্ডলীর 
মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় । সদস্যগণের কাধ্যক্রম নির্বাচকদের মনোমত 
না হইলে তাঁহারা অপসারণযোগ্য (38৫৮)9০% 00 1£9০811) বিবেচিত হইতে 

পারেন । 

প্রতিটি সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশনেই কর্পরিঘদ নিবাচিত হয় এবং 
পরবতী সোভিয়েটের প্রথম অধিবেশনে নৃতন কর্পরিঘদ নিবাচিত না৷ হওয়া 
পর্যস্ত উহা চাল্ থাকে । অবশ্য সোভিয়েটের অধিবেশনে তাঁহারা অপসারিত 

হইতে পারেন | সোভিয়েটগুলির অধিবেশন প্রকাশ্যে অনুষ্টিত হইয়৷ থাকে 

এবং সদস্য ছাড়াও অন্য লোক যেমন উত্বতন সোভিয়েটের সদস্যগণ, বৃদ্ধিজীবী- 
গণ, যৌথ খামার ও সমবায় সংস্থার সভ্যগণ অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে 
পারেন। কর্মপরিঘদকে উহার কাধ্য সম্বন্ধে'সোভিয়েটের নিকট রিপোর্ট 
পেশ করিতে হয় এবং জবাবদিহিও করিতে হয় | এছাড়াও প্রশাসনের 

উত্বতন সংস্বাগুলির নিকটও উহার দায়িত্ব থাকে | কোন স্থানীয় সোভিয়েটের 
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সিদ্ধান্ত উধ্বতন সোভিয়েট নাকচ করিতে পারে বা উহার কর্পরিঘদণ্- 
তাহ। স্থগিত রাখিতে (5852900) পারে, নাকচ করিতে পারে না। উত্বতন 
সোভিয়েটের কর্মপরিঘদ নিমুতন সোতিয়েটের কমপরিঘদের সিদ্ধান্ত বাতিল" 

করিতে পারে না । ইহার কারণ কর্মপরিষদ সোভিয়েট অপেক্ষা নিম্রমানের 

রাষ্ট্রীয় শক্তিসংস্থা | কর্মপরিঘদের ক্ষমতার উৎস হইল শ্রমজীবীপ্রতিনিধি- 
বিশিষ্ট সোভিয়েট ॥ সভাপতি, উপ-সভাপতিব্ন্দ, সম্পাদক ও সদস্যবৃন্দ সমেত 
কর্মপরিষদের প্রধান কার্ধয হইল সংশ্লিষ্ট 'সোভিয়েট ও উত্বতন সোভিয়েট 
যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেগুলিকে যথাবথভাবে বূপায়িত করা । 

স্থানীয় শাসন সংস্থার শ্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ £ 
অঞ্চল, জাতীয় এলাকা, জেলা, শহর বা নগর ও ওয়ার্ড এমন কি গ্রাম 

সোভিয়েটদের কর্মপরিঘদকে তাহাদের ব্যাপক কমসূচী ক্রপায়ণের জন্য: 
অল্প-বিস্তর প্রশাসনিক যন্ত্রে উপর নির্ভর করিতে হয়। কর্মপরিঘদ 
প্রশাসনিক কমচারীদের নিয়োগ করিয়া থাকে, যদিও তাহাদের চাকুরি পাকা 
করিবার ক্ষমতা অথবা কর্মচ্যুত করিবার ক্ষমতাও সমগ্র সোভিয়েটের হাতে। 
অবশ্য উত্বতন কর্তৃপক্ষের সন্পতি লইয়াই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় । 
স্বানীয় সংস্থার কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে কাজের উপযোগী বিশেষ শিক্ষার 
যোগ্যতার উপর খুব একট। জোর দেওয়া হয় না, কেননা শহর ছাড়া অন্যত্র 

এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া সহজ নয়। সাধারণ শ্রমিকশ্রেণী হইতেই 
কর্মচারী নিয়োগ হয় এবং কাজ করিতে করিতে তাহার। যোগ্যতা অর্জন 
করে। তবে সমপ্রতি কিছু কিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ ক্রমশ: প্রচলিত হইতেছে । কিছুদিন যাবৎ একটি 
প্রথা প্রচলিত হইয়াছে যাহাতে এইসব সংস্থায় বিভিন্ন কাব্যে স্বেচ্ছাকমী 

(%০1810997) এবং প্রধানত: অবেতনভুক্ ()০001815) স্বেচ্ছাকর্মী লিপ্ত 

হইতেছে | প্রথমে এই শ্রেণীর স্বেচ্ছাকর্মীরা ছুটির দিনে স্থানীয় সংস্থায় 
কাজ করিত, কিন্তু বতমানে ইহারা নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া থাকে । 
অনেক সময় স্থানীয় যৌথ খামার বা সমবায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী 
কিছুদিনের জন্য স্থানীয় সংস্থায় কাজ করা কালীন এসব প্রতিষ্ঠান হইতে 

বেতন পাইয়া থাকে । এরপ ক্ষেত্রে কাজের বিশেধ যোগ্যত৷ থাকার প্রশব 
ওঠে না | 

স্বানীয় শাসন সংস্থায় স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের এই প্রথ। সোভিয়েট রুশিয়। 

ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না । ইহা সোভিয়েট ইউনিয়নে 
নাগরিকদের স্থানীয় শাসনে সক্রিয় অংশ গ্রহণে আগ্রহের স্বাক্ষর বহন করে 1 
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বল! হইয়াছে মস্কো এবং লেনিনগ্রাড শহরে এককালে অন্ততঃ 50১000 

*ম্বেচ্ছাক্মী পৌরকর্মে নিপু থাকে 1; উল্লেখ করা যাইতে পারে পৌর- 

সংস্থায় লিপ্ত কর্মচারীদের অধিকাংশই কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য | 

কর্মপরিষদের সভাপতি, যাহার ভূমিকা স্থানীয় শাসন সংস্থায় খুবই গুরুত্বপৃণ, 
তিনিও সাধারণতঃ পার্টির উচ্চ পধায়ের কর্মী হইয়৷ থাকেন । ইহাদের 

মাধ্যমে স্থানীয় শাসনসংস্থার সহিত পার্টির যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং উহার 
নীতি ও কার্যক্রমে পার্টির প্রভাব বিসপিত হয় 

স্থানীয় শাসন-সংস্থার স্থায়ী কমিটি ঃ 
স্থানীয় শাসন সংস্থার কাধ্যগরিচালনায় স্থায়ী কমিটিগুলি (95800108 

০0000166569) গুরুত্বপূণ ভূমিক। গ্রহণ করে। যদিও 1936 সনের 
'সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানে বা উহার ভিত্তিতে রচিত সংযোগী ও 
স্ব়ংশাসিত প্রজাতম্রগুলির সংবিধানেও এবূপ কমিাট গঠনের কোন উল্লেখ 
নাই, সোভিয়েটগুলির প্রয়োজনের তাগিদে ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পরি- 
প্রেক্ষিতেই ইহাদের উত্তব হইয়াছে এবং পরে ইহাদের আইনের স্বীকৃতি 
দেওয়া! হইয়াছে । ইহাদের নামই ইহাদের বিশেষ কাজ করিবার জন্য 

স্থাপিত বিশেষ কমিটি বা কমিশন হইতে স্বতন্র করিয়া চিহিত করে। 
ইহারা সোভিয়েটের কাধ্যাবলীর একটি বিশেষ বিভাগ যেনন জনস্বাস্থ্য 

বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব৷ কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন ইত্যাদি লইয়া স্থায়ী- 
ভাবে ব্যাপৃত থাকে । এগুলির মাধ্যমে অধস্তন প্রশাসনের উপর 

সোভিয়েটের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়মূল হইয়াছে, সোভিয়েট সদস্যদের স্থানীয় শাসন- 
ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় হইবার সুযোগ আনিয়াছে ও সাধারণ মানুষের 
সাথে তাহাদের যোগাযোগ ব্যাপকতর করিতে সাহায্য করে । লেনিন 

সাধারণ মানুঘের সাথে সোভিয়েটগুলির নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগের উপর এবং 
প্রতিনিধিদের (19908) সোভিয়েটের কন্রপ্রচেষ্টায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের 

উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন ১ 

স্থানীয় সোভিয়েটগুলিতে স্থায়ী কমিটি প্রবর্তন ব্যবস্থা লেনিনের এই 

মত অনুযায়ীই হইয়াছে । কেননা স্থায়ী কমিটিগুলি সোভিয়েট সদস্যদের 
সিদ্ধান্তগুলির রূপয়িণে নিরবিচ্ছিন্ন অংশ গ্রহণ করিবারও কাধ্যকরী সংস্থা- 

শা শা ৯ শিপ শা ক পপসপ্সসস্াপপজপাপিত  পশশাশপিশীিশিীিশি শীত শপ পিপিপি এ পপ 

1. 025 & 280৮-04০0ুভ্া। 02512 (০২125665 (1958), 0, আগ, 

0.9. 

08212015920 2৭ 20০160010--00, 01৮১ ৮০20৫. 
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"গুলির কশ্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ সুযোগ দেয়। ইহাদের বিপুল 
খ্যাই ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভু তুমিকার সাক্ষ্য দেয়। অবশ্য স্থায়ী কমিটি 

সম্পকিত আইনে বিভিন্নস্তরের সোভিয়েটে কত সংখ্যক স্থায়ী কমিটি, 
নিযুক্ত হইবে সে সম্বন্ধে কোন বীঁধাধরা নিয়ম নাই | প্রত্যেক সোভিয়েট 
নিজ নি প্রয়োজন মতই তাহ] নিগ্ধারণ করে বা কোন কমিটিতে কতজ্ঞন 

সদদ্য থাকিবে তাহাঁও ঠিক করে । তাহারা উহা নিদ্ধারণ করে এই 
নীতিতে যে সোভিয়েটের কার্যক্রমের গ্রকল বিভাঁগই কোন না কোন 
কমিটির আওতায় থাকিবে । স্থায়ী কমিটির কাধ্য অবশ্য অনুসন্ধানের 
ভিত্তিতে সুপারিশ পেশ করা । কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি সমগ্র 
পোভিয়েটে বিবেচিত হয় এবং শেষে কর্মপরিষদ ও স্ারী কন্চারীর! সেগুলি 

কার্যে পরিণত করে । 

স্থানীয় সোভিয়েট সদস্য (0০0৪5) £ 
স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে কন্মপরিঘদ, উহার সভাপতি, উপসভাপতিগণ 

সম্পাদক, স্থানীয় কমির্টিগুলির কন্দ্রতৎপরতা ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে 
ডেপুটিদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে । ডেপুটিরা যৌথতাবে স্থানীয় 
সোভিয়েটের কাধ্য পরিচালনা করেন, আবার ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ 
নিবর্বাচনী এলাকার গাধারণ মানুষদের সহিত মিলিত হইয়া ও আলোচনা 
করিয়া তাহাদের অতাৰ অভিযোগ অবগত হন এবং সেগুলির নিরসনে 
সোভিয়েটে সক্রিয় হন। আবার স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে সোভিয়েট কক 
গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি, কাধ্যক্রম ও নীতি এবং ডেপুটির নিজ কন্মরতৎপরতা৷ 
তাহার এলাকার জনগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে 
জনসাধারণের প্রস্তাব, ইচ্ছা ও মতামত ডেপুটিরা সোভিয়েটে উপ- 

স্থাপিত করেন এবং উহার সিদ্ধান্ত সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত করিতে চেষ্টা 
করেন, প্রশাসনযন্তরকেও তাহার নিরীখে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন ॥ সময়ে 

সময়ে একটি অঞ্চলের ডেপুটিগণ একত্র মিলিত হইয়া! যুক্ততাবে সাধারণ 

সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কাজ করেন ॥ ইহাদের বল। হয় ডেপুটি চক্র (05015 

8০7) | এইভাবে ডেপুটিরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ব্যক্তিগত- 

ভাবে এবং একটি অঞ্চলে যুক্তভাবে সোভিয়েট ও জনসাধারণের মধ্যে 

নিবিড় সংযোগ স্বাপন করেন এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সদ৷ জাগ্রত জন- 
কল্যাণের ধারক ও বাহক করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন । 

উপরে সংক্ষিপ্ততভাবে সোভিয়েট কুশিয়ার স্থানীয় শীাসনসংস্থাগুলির 
প্রকৃতি, সংগঠন ও কার্ধ্যক্রমের বিবরণ দেওয়া হইল। বিভিন্ন স্তরের 

29 
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সংস্থাগুলির বিশদ বিবরণ স্থানাভাবে এখানে দেওয়া সম্ভব নয় এবং বিশেষ্ধ 

প্নয়োজনীয়ও নয় | ফেননা যদিও এঞ্ডলির যথ্যে খ'ঁটিনাটি বিষয়ে কিছু 
কিছু পার্থক্য আছে, সংগঠপ, কার্যক্রম, লক্ষ্য প্রভৃতি মৌধিক বিছয়ে 
ইহীরা অনুক্ূপ এবং উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই তাহাদের 
সম্বন্ধে এবং সোভিয়েট রুশিয়ায় স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো সম্বন্ধে, 
মোটামুটি একটা ধারণী করা যায় । 

পোন্ডিয়েট শ্থানীয্প শাসদব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ 
উপসংহারে আমরা সোভিয়েট স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কতকগুলি 

বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব | 
প্রথমেই বল। প্রয়োজন স্থানীয় শাসন বলিতে সোভিক্নেটি ইউনিয়ন ও. 

অন্যত্র ঠিক একই জিনিস বোঝায় না । আমরা দেখিয়াছি সোভিয়েট 

ইউনিয়নে সর্বস্তরেই স্থানীয় শাসনব্যবস্থার কাঠামো একই ধাঁচের হয় 
এবং স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির কার্যক্রম যুক্তবাস্্রীয় বা অঙ্গরাজ্যগুলির 
কাধ্যক্রম হইতে বিশেষ ভিয্ন নয়। সেখানে জাতীয় ও স্থানীয় শ্তরে 
কার্ধ্য বা কার্ধযপদ্ধতির বিশেধ পার্থক্য দেখা যায় না যেমন অন্যত্র দেখ! 
যায় | যুক্তরাজ্য বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতে স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলির 
কার্ধ্যাবলী স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ, সারাদেশব্যাপী সমস্য। যেমন প্রতিরক্ষা, 
জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা, নাগরিকদের অধিকার ও স্বার্ধরক্ষা, শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি বিষয় তাহাদের এক্তিয়ারের 
বাহিরে থাকে । কিন্ত আমরা দেখিয়াছি সোভিয়েট ইউনিয়নে স্থানীয় 

সোভিয়েটগুলি সকল বিষয়েই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে অবশ্য নিজ নিজ 

এলাকার মধ্যে | সেখানে জাতীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে কোন 
সীমারেখা নির্দেশ করা হয় না । তাহার কারণ হিসাবে বল! হইয়াছে 

সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রশক্তি একই লক্ষ্য (অর্থাৎ কমিউনিষ্ট সমাজ 
গড়িয়া তোলা ) সাধনের জন্য একীভূত এবং এই একই শক্তি উত্বতন ও 
স্থানীয় শাসনসংস্বার মাধ্যমে কার্করী হয়| অন্যান্য দেশে স্থানীয়- 
সংস্াগুলির, কোন পৃথকৃ সত্তা নাই । তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারেরই স্য্টি 
এবং তাঁহাদের ক্ষমতা কেন্দ্র কর্তৃক অপিত এবং সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের 
ইচ্ছাধীন | এমন কি তাহাদের অস্তিত্ব নিভর করে কেন্দ্রের মভ্জির উপর। 
সোতিয়েট ইউনিয়নে এই' সংস্বাগুলি সংবিধানে নিদিষ্ট তাহাদের গণ্ভীর 
মধ্যে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী যদিও অবশ্য কোন 
কোন ক্ষেত্রে উত্বতন সোভিয়েট নিম্ন সোভিয়েটের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে 
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পারে । উত্বতন ও নিম সোভিয়েটদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গণ- 

তাষিক কেন্দ্রিকতার নীতিতেই নিয়ন্ত্রিত | কিন্ত যেহেতু কমিউনিষ্ট পার্টি 

সকন স্তরের শাসনসংস্থার কর্ম তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত করে এবং মূলনীতি নির্ধারণ 
করে বিভিন্ন স্তরের সংস্থার মধ্যে কোনরূপ বিরোধের সন্ভাবন। থাকে ন) | 

সোভিয়েট স্থানীয় শাসনব্যবস্থার আর একটি বিশেষত্ব হইল উহার 
বিভাগগুলি সর্বত্র একরূপ নয় যেমন অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ হইয়। 
থাকে | আমর] দেখিয়াছি প্রধানত: দুইটি নীতির ভিত্তিতে এই বিভাগ 

সম্পন্ন হইয়াছে- জাতি ও প্রশাসনিক সুবিধা |! বিপ্রবের পর লেনিন 

প্রমুখ বলশেভিক নেতারা লক্ষ করেন সমগ্র ক্ুশিয়ার প্রায় এক শতর 
মত ছোটবড় জাতিগোষ্ঠী ও কূলগত গোষ্ঠীর (60১010 ৪০০০) অস্তিত্ব ॥ 
জারের আমলে ইহার কেহই জাতি হিসাবে স্বীকৃতি বা স্বায়ত্বশাসন পায় 
নাই | অপরপক্ষে নিম অত্যাচার ও নিম্পেষণের ফলে কতকগুলি ছোট 
ছোট গোষ্ঠী অবলুপ্তির পথে চলিয়া! যায় । বলশেভিক নেতারা জাতীয় 
সমস্যা সমাধান করিতে উদ্যোগী হন বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাহাদের নিজস্ব 
প্রতিভার বিকাশের জন্য স্বায়ত্ব শাসনাধিকার প্রদান করিয়া । এই ভাবেই 
সোভিয়েট ক্ুশিয়ার স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র, স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় 
এলাকার ত্ষ্টি হয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুযায়ী, কেনন৷ 
বিতিন্গোষ্ঠী বিভিন্ন অথনৈতিক, সামাজিক ও পাংস্কৃতিক সুরে অবস্থিত 
ছিল। কোনটি ধনতশ্বের পথে, কোনটি সামস্ততান্ত্রিক স্তরে, আবার কোনটি 
আদিম অবস্থার । সোভিয়েট স্বায়ত্বশীসন নীতিতে নমনীয়তা (26815110) 
রাখা হয়। একটি গোষ্ঠী অথনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক উন্নয়নের 

পথে অগ্রগতির সাথে সাথে একপ্রকার স্বায়ত্বশাসন সংস্থা হইতে উচ্চতর 

স্তরে উন্নীত হইতে পারে । 

সোভিয়েট স্বায়ত্বশাসনেরও আবার দূই রকম প্রকার ভেদ কর! হয়-_ 

স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বায়ত্বশীসন (০01161091 ৪৮০০- 

10017), আবার স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় এলাকার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক 

স্বায়ত্বশাসন। আবার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় 

শাীসনবিভাগ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ভিন্ন রূপ হইয়াছে । কোথাও চারাটি 

স্তর, কোথাও তিনটি, কোথাও বা দুইটি । অন্যান্য দেশে কিন্ত স্থানীয় 
শাসনব্যবস্থা এবাপ জটিল নয় এবং এত স্তরে বিন্যস্তও নয় । কেন্দ্রীয় 
সরকারের পরই স্থানীয় শাসনসংস্থার স্থান, শুধু নাগরিক (720) ও 
গ্রামীন (28191) স্থানীয় শাসনসংস্থার মধ্যে কিছুট। পার্থক্য করা হয় । 

কেহ যো৫০৯ লিজ 
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 সবর্ব শেষ 

10 

যাহা আছে 
15851 

সামাগ্রক 

এযাবৎ সব 
শচল 

কর্মসচাতে 
হইর্ল | 

ক্রিফট ব্রাউনের 
সহকাারীবন্দ 

চাপেলের 
দইটি 

সম্পণ 

মঞ্জরী 

মঞ্জরী 

পালামেণ্টে 

দিও 

ডা 

ধান 
পব্বের 

স্বরুপ 

9০৬ ০1416) 

পরও 

প্রণাতি 

স্থানীর 

ইচ্ছক 

লে 

131101) 

স্বরাজ 

মতাদিশের 

কছাডা'ও 

কেন্দ্রায় 

রূপরেখা 

কেষ্ট 

পালামেণ্ট 

যাহা হইবে 
58509 

সামগ্রিক 

এযাব যে সব 
কর্মস্চীতে 

হইলে 

ক্রিফ্টন ব্রাউনের 
সহকারীবু 
চাগ্সেনের 

দইটি 
(দ্দি 

শর সম্পূর্ণ 
মগ্রি 

মণ্তুরি 
পালামেণ্ট 

যদিও 

0155 

প্রধান মন্ত্রী 
এটি পৃের্বর 

স্ববাপ 

০০৮০1০15) 

পর 

প্রণীত 
স্থানীয় 

ইচ্ছ,ক 



| ছাঃ ৮891 ০ 

299 

308 

313. 

318 

3209 

322 

325 

334 

545 

348 

350 

350 

355 

354 

355 

355 

357 

358 

359 

359 

359 

363 

369 

369 

370 

380 

404 

407 

408 

শেঘ হইতে 10 

শেঘ হইতে 3 

14 

11 

শেষ হইতে 5 
শেষ হইতে 4 
শেঘ হইতে 13 

16 

9 

17 

27 

৭ 

1 

22 

2] 

1758.01078 

শেষ হইতে 9 
সব্বশেষ 
5 

শুছিপত্র $55 

ধাহা আছে যাহা হইবে 

[721৩9 3201151 1391555 &5 3811961. 

শটিয়ে বেঁটিয়ে 

ছিল । ছিল (1 বাদ যাইবে ) 

ইতিবৃন্ ইতিবৃত্ত 

কেন্দ্রায় কেন্দ্রীয় 
হওয়ার হওয়াস 

দলের নেতৃর দলের নেতৃত্ব 

অংশ অংশ” 

অটট অটুট 
সমাজ বাবস্থার সমাজ-ব্যবস্থায় 

দি বৃ 
মুদ্রনের মুদ্রণের 
তাৎপধপৃণ তাৎ্পধপূ্ 
নিধাতীত নিধাতিত 

হাসমর্গী হাসমুর্গী 
সংস্কৃতি সংস্কৃতির 
সম্পরি সম্পত্তির 

ক্ররাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রের 
1092109£% 106091098 

মাঘের মানুঘের 
যক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ে 
কাঠামোর কাঠামোয় 

7 (35 নং ধারা)র পর 1 হইবে 
সংবিধানের সংবিধানে 

অরিশিষ্টরাও অবশিষ্টরাও 

পরিবত্তন পরিবর্তন 
মন্ত্রীপরিঘদ মন্ত্রিপরিষদ 

এলাকাগুলিতে এলাকাগুলিকে 
সংবিধানে সংবিধানের 

যুজবাষ্ে যুজরাষ্টে 



. পৃষ্ঠা 
ৰ্ 

498 

412 
417 
421 
429 
437 
438 

441 

“443 

বিদেশী রাষ্্রসযূহের শাসনব্যবস্থা 

লাইন নং যাহ। আছে 

শেঘ হইতে 4 মা 

14 চুক্তি 

] ক্ষমতাশীন 
শেঘ হংতে 2 পার্টস 
শেষ হইতে 8 মং 

শেষ হইতে 10 নিয়া 
709০90069 ৬/011 09 

11076 2 

2 অধ্যঘিত : 
সবর্ব শেষ বৈলক্ষণ 

যাহা হইবে 
“হইয়াছে''র পর (1) 

স্থলে (,) হইবে 
চুক্তি 
ক্ষমতাসীন 

_. পাটসংস্থার 
নং 
দিয়া 

ড/0115 ০01 

অধ্যুঘিত, 

ইবলক্ষণ্য 




